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D

et vilde være af stor Interesse for Søkrigshistorien, dersom man
var istand til at vise, hvorledes Skibsbygninge_n har udviklet
sig gjennem Tidernes Løb, men dette kan for de ældste Tiders Vedkommende kun gjøres paa en meget ufuldstændig Maade. Skibenes
Form, Størrelse og Udstyr har
til enhver Tid været afhængig
af, til hvilket Brug de har
været bestemte, og for Krigsskibenes Vedkommende tillige,
af de Vaaben og de Kampmaader, som stod til Raadighed. At Opfindsomheden, Teknik.ens Standpunkt, Industriens
Udvikling og alt, hvad der hører
Ægyptisk Krigsskib.
til Samfundets materielle og
aandelige Fremskridt, ligeledes har haft deres store Indflydelse, er en
Selvfølge; men dette har til samme Tid været forskjelligt hos de forskjellige Folkeslag. Medens f. Eks. Ægypternes, Grækernes, Romernes
og andre middelhavske Folkeslags Historie er meget ældre end Nordboernes, ja saa at sige ender, hvor disses begynqer, saaledes har
ogsaa Søfart, Søhandel og Søkrige været udviklede i Middelhavet
længe før der fandtes Skibe og Vikinger i Norden, ja maaske længe
før der fandtes Mennesker i de skandinaviske Lande.
Længe før den historiske Tid begynder her i Norden, har
Nordsøen og Østersøen været beseilede af Søfolk fra de sydlige Lande,
Vor Sømagt, D.
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navnlig fra Middelhavets Kyster. Det var omtrent 330 Aar før Kristi
Fødsel, eller mere end tusinde Aar før vor historiske Tidsalder, at
Pytheas fra Massilia eller ~farseille ved Middelhavet gjorde en Reise
til Norden, til Orkneyøerne, til Thule, til et stort tilfrosset Hav, og
at han heroppe hentede Bernsten (Rav), formodentlig fra Jyllands
Vestkyst eller fra de preussiske Kyster ved Østersøen. Om der er
foretaget nogen Søreise herop forinden denne Tid, vides ikke, men
at der inden den historiske Tid og efter Pytheas har været et be-

Hrigssldh frn del 1t:f{ypllsl<c 'I hcbcn (omlrcnl 1000 Aor

r. 1\1'.).

slandig voksende Samkvem med de vestlige og sydlige Lande er
sikkert nok. Følgen heraf" har været, at Skibsbyggeriet her i Norden
har udviklet sig paa en dobbelt Maade, dels umiddelbart ved Befolkningens egen Opfindsomhed, dels middelbart ved at der toges
Mønster eller de Folkeslag, hos hvem Søfarten allerede var gammel
og kjendt.
Det er fra Landene omkring Middelhavet, Kulturens Vugge, at
der haves paalidelige historiske Efterretninger, der gaar tilbage til
Tiden, da alt her i Norden endnu laa indhyllet i det dybeste Mørke.
Dette gjælder ogsaa med visse Indskrænkninger om de sydlige Folkeslags Krigsskibe og Søkrige. De gamle middelhavske Krigsskibe var
saa langt, som man er istand til at gaa tilbage i Tiden, Langskibe,
der bevægedes ved Aarer, og kun, naar Vinden var gunstig, kunde
sløre afsted for et eller tiere Seil. Hosstaaende Tegning er en Af:.
bildning af et saadant Skib eller et Basrelief fra det ægyptiske Thehen, der maa antages at være udført mere end 1000 Aar før Kristus.
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Som Hovedkarakteren er i dette Skib, blev den bevaret gjennem
mange Aarhundreder. Disse Krigsskibe, der benævnedes Galeier,
byggedes af meget forskjellig Størrelse og kunde være meget lange,
vistnok for nogles Vedkommende over 200 Fod; derimod har Bredden
forholdsvis ikke
været stor, heller
ikke Høiden over
Vandet, saa lidt
som Dybgaaendet.
De var spidse i
begge Ender, med
høie Stævne for og
agter, Halvdæk i
begge Ender,jærnl\omersk Gnlel (ener en Mosaik fra Pompeji).
eller kobberklædt
Boug og Sider. De var taklede med en, to eller tre Master med firkantede eller trekantede Raaseil. Skibets Karakter var i det hele taget
formet efter den Maade, hvorpaa det benyttedes til Angreb; det
skulde være indrettet til at gaa lige løs paa det fjendtlige Skib,
knække Aarerne
og derved berøve
det Bevægkraften , bore det
isænk, stikke Ild
paa det ved at
kaste brændende Fakler eller
andet lignende
over i Rummet,
eller tage det
ved Entring, efterat det størst
mulige Nederlag
var gjort paa Besætningen med
Romersk Gnlel (ener en Mosaik fra Pompeji).
Skyde- og Kastevaaben. Derfor var Bougen og Stævnen stærktbyggede, ja man
brugte endog at anbringe en fremspringende Brod af Metal, eller
af jærnbeslaaet Træ, paa Stævnen nær ved Vandgangen, til at bores
ind i det fjendtlige Skib. Paa Halvdækkene for og agte1· var der
opført Kasteller til Folk.enes Beskyttelse, og langsmed Rælingen opsattes en Karm af Planker i samme Hensigt. Paa Toppen af Masterne
1*
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var der anbragt Mastekurve eller Topkasteller, hvorfra der kunde
kastes med Sten eller skydes med Bue ned imod det angrebne
Skibs Dæk.
Galeierne bevægedes, som anført, med Aarer og styredes oprindelig med en Aare, der senere ombyttedes med et fast Ror paa hver
Laaring, den agterste Del af Skibet. De omstaaende Tegninger er
Afbildninger af to romerske Galeier efter Mosaik.er , der er fundne
i Pompeji, ikke meget store S_k ibe med kun 10 eller 12 Aarer paa
hver Side. Der var langs med Galeiens Sider anbragt Bænke til

llomcrskc Sltibc ( llcllcf frn T rnjnn- Sullen).

Rorkarlene, hvortil anvendtes Slaver, der lænkedes til Sæderne, og
Afstanden mellem disse var 3- 3½ Fod. Langs Midten af Skibet,
imellem Bænkene eller Tofterne, var der en Gang. Aarerne lwilede
i Gafler, anbragte paa en Vinge udenfor Skibssiden, og da den
inderste Del, Lommen, var tungere end den yderste, balancerede de
omtrent i Gaflen og Iod sig derved lettere bevæge; de var ikke
meget lange, næppe over 20-30 Fod, og der er al Sandsynlighed
for, at der paa disse Skibe aldrig roede mere end en Mand paa
hver Aare.
Disse Galeier havde kun en Rad Aarrr, men Galeier med 2 Rader
(Biremer), 3 Rader (Triremer), 4 Rader (Qvadriremer), eller endog
flere Rader Aarer, den ene over den anden, forekom ogsaa hyppig ;
navnlig var Biremer og Triremer almindelige. Flerradaarede Galeier
forekommer allerede længe før Kristi Fødsel, hvad der ikke alene
kan ses af selve Beskrivelsen, men ogsaa af' opbevarede Afbildninger
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fra Mønter og andre Steder. Hosstaaende Billede er saaledes Stykker
af et Basrelief, der findes paa Trajan-Søilen og tydelig viser Skibe
med flere Rader Aarer, den ene over den anden. Det er en Selvfølge, at man ligesaa lidt ved denne Tegning, som ved de allerfleste
Billeder fra hine Tider, kan uddrage nogen Slutning af Forholdet
imellem de forskjellige Dele; Rorkarlene er f. Eks. altfor store i Forhold til Skibet, og om dettes
Dimensioner kan man ikke
gjøre sig nogen Forestilling ·
men umiskjendeligt er det,
at der findes tre Rader
Aarer, den ene over den
anden.
Der har været tænkt
og skrevet meget om disse
flerradaarede Galeier navnlig om, hvorledes man har
kunnet anbringe den ene
Stykke af en treradnnret Gale! (fra T rnjan-Soilen).
Række Aarer ovenover den
anden. For en simpel Betragtning synes det at fremgaa, at Skibene
maa have været meget høie, for at der kunde anbringes tre eller
fem Rækker Aarer over hinanden, ligesom man har maattet bygge
de nyere Skibe med flere Rækker Kanoner meget høie; den nederste

Aaremes Ordning pan en lrerndnnret Gnlel.

Rad Aarer, mente man da, var korte, den næste længere, den tredie
Række endnu længere, og saaledes fremdeles, hvorved man kom til
saa urimelig lange Aarer, at der maatte flere Mand til at ro dem.
Men dette var ikke Tilfældet; Aarerne roedes - muligen paa Qvinqveremernes øverste Række nær - kun af en Mand, og naar Folk.ene
gik iland , kunde hver Mand tage sin Aare paa Skulderen og bære
den bort med sig. Af de Forklaringer, der herom er givne af for-
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skjellige Teknikere og Videnskabsmænd, synes den ar en Skotte ved
Navn Smith fremsatte at være den sandsynligste og den, der stemmer bedst med de gamles Fremstillinger og Afbildninger. Omstaaende Tegning viser dette for en Trirem. Aarerne er ikke anbragte
saaledes, at den ene er lige over den anden, men Hullerne i Skibssiden, hvorigjennem de vises, staar skjøns for hinanden . Naar der
f. Ek.s er 31/2 Fod, eller 42 Tommer, imellem Aarerne i hver Rad, saa
ligger Hullerne til den Række Aarer en Trediedel heraf, eller 14 Tommer agterligerc end Hullerne i den nederste, og Bøilerne til Aarerne
i øverste Række
staa igjen 14
Tommer agterligere end Hullerne i den mellemste Række.
Dette Forhold
synes ogsaa al
være vist paa
Basrelieffet paa
Trajans - Søilen.
Den nederste
Aarerække, hvis
Rodmægte, Thalamiterne, sad
paa Tofter eller
Bænke paa del
lave Dæk eller
Et of mange Forsag puo nl rolmnslrucrc cl fcmrodoorcl Skib. De , c,trulcdc
I ige over 1~--.umMnnl c1· opgivne I græske Fod.
mel, antoges al
ligge omtrent 2 Fod over Vandel; Aarehullerne til anden Række
var kun 14 Tommer høiere, og Rorknægtene til denne Række, Zygiterne, sad noget høiere end Thalamiterne paa Bænke nærmere
Skibets Midte. Lige over Thalamiternes Hoved var der en Gang
langs Skibssiden, og her sad den øverste Række Rorknægte, Thraniterne, hver paa sin Bænk. At der paa denne Maade kunde skaffes
Plads til alle Rorkarlene, har Smilh overbevist sig om ved praktiske
Forsøg, og dog behøvede hele Skibssiden ikke at være mere end
omtrent 5 Fod høi over Vandet. Det sees af gamle Billeder, at der
udenom Aarehullerne var paaspigret Læder eller Skind, der sluttede
om Aarerne, saaledes at Vandet ikke kunde trænge ind. Naar Galeien gik i Kamp, blev sandsynligvis den øverste Række Aarer paa
den aabne Gang taget ind, og Rorkarlene, Thraniterne, tog Del med
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i Slaget; det har da kun været de øvrige Aarer, der be~jentes af
Slaver.
Paa en Qvinqverem har der formodentlig , •æret 3 Rader Aarer
under og 2 ovenpaa den aabne Gang, anbragte paa lignende Maade
som paa Triremen; men det vil sees, at de flerradaarede Galeier~
indrettede paa denne Maade, ikke har behøvet at være saa overdrevent store. En Trirem paa 25 til 30 Aarer i hver Rad behøver
ikke at have været mere end omtrent 120 Fod lang; men de brugte
mange Folk, og disse maa have siddet meget sammenstuvede. Tager
vi f. Eks. en Qvinqverem paa 30 Aarer, det vil sige 300 Aarer i alt,
da maa der have været mindst ligesaa mange Mand alene ved
Aarerne, og føies hertil de kæmpende, saa løber Tallet snart op til
500. Og dog tales der om Skibe med endnu flere Rækker og endnu
flere Aarer.
Af denne Art Krigsskibe fandtes der hos Middelhavets søfarende
Folkeslag hele Flaader, der manøvrerede efter en bestemt Taktik og
leverede store Søslag. Til de ældste af disse, hvorom en nogenlunde
paalidelig Fremstilling er bleven opbevaret, hører Kampene paa Søen
under de puniske Krige, navnlig Søslaget imellem Romerne og Karthagerne i Aaret 256 f. Kr. i Farvandet ved Heraclea Minoa, en nu
forsvunden By, ved Sydkysten af Sicilien, nogle Mile Vest for det
gamle Agrigentum, eller nye Girgenti. Det er beskrevet af Polyb,
en af Oldtidens Forfattere, der tillige var vel bevandret i den militære Taktile Da Skildringen af dette Søslag giver en temmelig tydelig
Forestilling, ikke alene om Oldtidens Skibe og Flaadernes Sammensætning, men ogsaa om hine Tiders Krigsmaade, der fulgtes gjennem
mange Aarhundreder, vil den danne et godt Grundlag for vor Fremstilling af Nordens Søkrige.
Rom og Karthago, disse to mægtige og ærgjerrige Republiker~
stredes om Herredømmet i Middelhavet. Konsulerne Lucius Manlius
Vulso og den berømte Marcus Atilius Regulus førte Kommandoen
over den romerske Flaade (der var altid to Anførere). Generalerne
Hamilcar og Hanno kommanderede den karthageniensiske Flaade .
.- Den 19de April Aar 256 f. Kr. blev Lucius Manlius Vulso og
Qvintus Cæditius indsatte som Konsuler i Rom; den sidste døde
faa Dage efter, og Regulus valgtes i hans Sted. Den i Rom udkastede
Plan var, at flytte Krigen over til Afrika. Konsulerne afseilede først
til Messina, i Spidsen for tre Hundrede og tredive Skibe af forskjellig
Størrelse. Aldrig før havde Rom udrustet et saa stort Antal Skibe
paa en Gang; men Karthagerne udrustede tre Hundrede og tresindstyve, under Anførsel af Hamilcar og Hanno.
Den romerske Flaade deltes i fire Eskadrer, af hvilke de tre
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første førte en Legion hver, og den (jerde, Triarierne *), var opstillet
ligesom paa Land som Bagtrop. Enhver Trirem førte et Hundrede
og tyve Soldater og tre Hundrede Rorkarle, tilsammen fire Hundrede
og tyve Mand; dette var paa hele Flaaden, der kun udgjorde en
eneste Hær, et Hundrede og otte og tredive Tusinde og seks Hundrede,
eller omtrent et Hundrede og fyrretyve Tusinde Soldater og Rorkarle**),
imod mere end et Hundrede og halvtredsindstyve Tusinde Soldater
og Søfolk paa den karthageniensiske Flaade. Begge Nationer førte
paa en Gang hele deres Styrke i Kampen. Regulus og hans Kollega
besteg hver sin Galei med seks Rader Aarer; og disse Lo uhyre Skibe
viste sig i Spidsen for Flaaden, det ene ved Siden ar det andet, ikke
fjernere fra hinanden, end nødvendigt for at manøvrere. De udgjorde
paa en Maade Toppen i en ligesidet Trekant, hvis Sider dannedes
af de tre først romerske Eskadrer. Bagved den tredie Side, eller
Trekantens Grundlinje, havde man opstillet Førselsskibene og Maskinerne, og bagved disse igjen Triariernes Eskadre, der dannede en
fjerde Linje, var parallel med Grundlinjen og skød et Stykke ud
forbi begge Ender af denne. Konsulernes Flaade viste sig under denne
Opstilling paa Høiden af Heraclea, med det Forsæt at ro over til
Kysten ar Afrika, dersom Fienden ikke vilde tilbyde Slag. Hamilcar
og Hanno, hvis Skibe endnu laa til Ankers i Havnen, samlede deres
Tropper og opmuntrede og formanede dem, idet de foreholdt dem,
at, dersom de seirede, vilde de kun have at forsvare Sicilien, men,
dersom de blev overvundne, ofrede de deres Familiers og deres
Fædrelands Frelse. Man gik øieblikkelig under Seil. Hanno, i
Spidsen for den første Kolonne, løber ud i aabent Hav, som om
han vil indeslutte Romerne med sine lelle Qviqveremer og Triremcr.
Hamilcar har to andre Kolonner under sin Kommando og holder
sig nærmere Land. Romerne viger først tilbage; men skuITede af de
karthageniensiske Kolonners forstilte Flugt, lader de sig lokke for
langt frem og trænger snart ind i Hamilcars lo Kolonner. De opretholder kun Kampen ved Hjælp af de fremstaaende Entrehager,
som hugger sig ind i Fiendens Galeier. Det havde været ude med
de to første romerske Eskadrer, dersom Hanno var kommen til og
havde kastet sig over dem; men han angriber den fjerde Eskadre,
Triarierne, og den, der danner Trekantens Grundlinje. Denne sidste
*) Triarii kaldtes hos Romerne Soldaterne i den tredie Slaglinje.
**) Naar der paa Triremerne har været en Mand ved hver Aare, bliver det 300
Aarer, eller 50 i hver Række paa hver Side; har der været to Mand ved de
overste Aarer, da blive Triremerne 35aarecle. 138,600 Mand vilde svare til
330 Triremer, som ovenfor angivet; men da det nævnes, at Skibene var af
forskjellig Størrelse, maa nogle have fort flere, andre færre.
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kappede de Slæbere, som fastholdt Førselsskibene, og tog en hæderlig
Del i Kampen, til hvilken alle Delingerne i de to Flaader i samme
Øieblik ilede hen, den romerske i fuldkommen Orden. Hamilcar
giver efter, flygter og naar Havnen; og medens Manlius Vulso samler
de erobrede karthageniensiske Galeier og fortøier dem til sine Skibe,
kaster Regulus sig over Hanno, hvis Kolonne, angreben i Fronten
af Triarierne og bagfra af Konsulen, kun frelses ved den Lethed,
hvormed dens Skibe bevæges. Hanno stod tilsøs og tabtes af
Sigte. Endnu kæmpede kun den tredie Eskadre i den romerske
Linje med en karthageniensisk Kolonne, som var stærkt ramponeret,
og de to Konsuler ilede nu til, for at indeslutte og overvælde denne.
Rom mistede paa denne Dag kun fire og tyve Galeier, som sank;
der blev ikke erobret noget Skib fra dem. Derimod erobredes fire
og tresindstyve Galeier fra I<~jenden, og tredive sank. (

Vor Sømagt. D.
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Slensogcr, fundne pnn Mnrlten (Øksehamre, slebne Flintokser, runde Skrabere , Dolk, l{rumkniv).

SØMAGTEN I DEN ALLERÆLDSTE TID.
Vender vi os fra Oldtidens udviklede Nationer ved Middelhavets
Kyster til de nordiske Folkeslag, paatrænger sig Spørgsmaalet om,
hvorlænge vore Forfædre har bygget og boet her.
Sandsynligheden taler for, at de var de første Indbyggere, og
at de har f~rdedes her allerede længe før den Tid, da vi formanr
al løfte den første Flig af del tætte Slør, der dækker Landets og
Folk.els Urtid .
Temmelig sikkert synes del
inlfalcl, al det dengang var del
samme Folk med det samme
Sprog, der sydfra bredte sig
ud over Danmark, Sverige og
Norge, et Folk af blonde velvoksne Mænd og Kvinder, der
skaITed sig deres Livsophold
først og fremst fra Søen ved
at samle Muslinger og fange
Fisk og dernæst ved den farligere og vanske_ligere .Jagt paa
Fugle og Dyr i de tætte Skove,
der dengang, i langt større UdReclskuber og Vuuben ur Flint og Ben, rundne I Grov·
strækning end nu, dækkede de
hole (Melsler uf Flint og Urokseknokltel, Smnlmeisel.
nordiske Lande.
Pilespidser).
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Dette kan man slutte sig til med Sikkerhed af de store Ophobninger af aabnede Muslinger og marvspaltede Ben, sammen med primitive Fiskekroge og Knive af Hjortetakker o. l., der i store Mængder
er fundne fornemlig i Danmark, men ogsaa i Norge paa Jæderen.
Allerede i denne Tid maa Folket have været i Besiddelse af
Midler til at færdes over Havet. Dette var jo nødvendigt for det
Søbrug, der var dets vigtigste Næringsvei.
Desuden maatte jo dette Jæger- og Fiskerfolk stadig befinde sig
paa Vandring, efterhaanden som Fiskegrundene og Jagtmarkerne udtømtes, og disse Vandringer foretoges ulige lettere paa Søen langs
Bugter og Fjorde,
end tillands, hvor
Skov og Fjeld og
vilde Dyr, som
man kun havde
høist elendigeVaaben til at bekjæmpe, lagde store
Hindringer og Farer iveien for Flytningen.
Allerede i denne vort Folks første Barndom er
det saaledes
utvivlsomt, at de
har været fortroEn Kuno brændes ud of en Træslomme.
lige med Søen, har
havt Baade, sandsynligvis som Nutidens vilde Folkeslag, Kanoer
brændt ud af en Træstamme og roede frem med tobladede Aarer.
Lidt efter lidt lærte Folket at holde Husdyr, forfærdige bedre
Vaaben af Sten, særlig af Flint, og dyrke Jorden.
Dette førte naturlig til Sammenslutning af flere Familier og til
fast Bebyggelse af Landet.
Fra denne Tid begynder vi at skimte stadig mere og mere af
vore Fædres Liv og Færd, takket være de talrige Gravfund og
Jordfund.
Af disse ser vi tydeligt, at vore ældste Fædre har været et krigersk Folkefærd, og vi finder ogsaa snart Levninger af deres Fartø i er.
Af og til pløier Bonden en gammel forarbeidet Stenøkse op, der
øiensynlig er gjort til at knuse Skaller og ikke til at hugge Ved med.
2*
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I de gamle Stenaldergrave finder man mange fint og kunstfærdig
forarbeidede Pile- og Spydspidser, Knive og Økser af Flint, og paa
Fyen har man fra denne Periode fundet Bougen af en Kano med
Hul til Fangelinen i Stævnen. Ogsaa
i andre Stenalderfund har man fun det Kanoer, brændte ud af en Træstamme og med tobladede Aarer.
De ældste af disse Fund tror man
nu ligger ca. 5000 Aar tilbage, og man
regner, at den saakaldte Stenalder omkring Aar 1200 f. Kr. afløstes af Bronzealderen, der varer til henimod Kristi
Fødsel. Det, der har givet denne Tidsalder sit Navn, er den Omstændighed,
at man nu har lært at bruge et Metal, Kobber, eller en Legering af Kobber og Tin, Bronze, til Vaaben, Smykker og Kar.
Vort Folk naar i denne Periode
en ganske høi Grad af Kultur. Der
danner sig Smaabyer, der dyrkes Korn ;
Vaaben, Smykker og Kar faar en Forarbeidelse og en Udsmykning, der ogsaa for vore Øine, 111ere end 2000 Aar
senere, tager sig ud som Kunst, og ol'le
god Kunst, om end, som rimeligt kan
være, i en naiv og teknisk ufuldkom men Form.
Fra Bronzealderen har vi ogsaa
det første Tegn til virkelig Billedkunsl,
SvrerdogDolkenrBronze.
nemlig i de saakaldle Helleristnin ger. Disse er især talrige i BohusHin,
samt i Skaane; men de findes ogsaa i Smaalenene og paa Norges
Vestkyst.
Disse Helleristninger, der er indhuggede i større, glatte Fjeldflader, er vistnok i sin Udførelse mærkelig naive og i teknisk Henseende ubehjælpelige og ufuldkomne;
men de giver os dog den første klare
og anskuelige Skildring af det Folks
.-iit---1:t--'1:--~_.,.,..~v
Liv og Færd, der anvendte saa megen Tid og Møie paa at hugge dem.
Sklh med stærkt rorlænget Kol.
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De viser os da først, at allerede Bronzealderens Nordboere var
et udpræget søfarende Krigerfolk. _Det hyppigste og til Stadighed
gjentagne Billede er Skib et; der vrimler af Skibe, og det er ikke længere smaa Kanoer, men
virkelige Krigsskibe med
høie, billedprydede Stævne, der utvivlsomt er beregnede paa Seilads over
aaben Sø. Oftest vil man
finde, at Forstævnen, undertiden ogsaa begge
Stævne, har et vædder1ignende, lavere Fremspring, og enkelte Steder findes Antydninger
til Telte over de store
Skibe- til Beskyttelse for
Besætningen i Regn og
Ruskveir tilankers. S eil
ser man endnu intet til;
men Rorkarlene sidder
i Rad og Række, og ofte
Hellerlslnlng frn Sntorp.
ser man en vældig Kriger i overnaturlig Størrelse med trehornet Hjelm og svingende et
Spyd eller en langskaftet Økse i Skibets , Lyfting «; undertiden ses
ogsaa en lignende
Figur helt forude;
det er sikkert allerede VikingetidensHøvding med
sine bedste Kjæmper, Stavnboerne,
klare til at tage
det første Stød,
naar man tørner
sammen med
Fjenden. Paa en
Hel!erlsln!ng frn Tanum.
Helleristning fra
Siitorp i Bohuslån ser man dette særlig tydeligt.
Desuden findes mindre Skibe og Skibsbaade, Fartøier, der rykker
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frem i Linje, eller ligger ved Siden af hinanden paa Fjorden, medens
Krigerne driYer det erobrede Kvæg fra et »Strandhug « ned til Kysten.
At man allerede har drevet det langt i Krigskunsten, ogsaa tillands, sees af en anden
Hellerislning fra Ta nu m,
ligeledes i Bohuslån, hvor
lo Rytterafdelinger, væbnede med Spyd og Skjold,
møder hinanden til Kamp.
Af Folkels Kulturtrin og
Livsforhold faar man ogsaa el Billede, idet der ved
Siden af Skibe, Kamp og
Krigere, der øiensynlig
har interesseret Kunstneren mesl, ogsaa findes
Billeder af Mænd , der
pløier med lo Okser eller
Heste , Hornkvæg , RensEnkelte Billeder frn svenske Helleristninger: En tohj ulet \'ogn
med Aog og to Heste; en ganende Kriger med Sbjold, Spyd og
dyr og Fugle.
Sværd; en Hyller med Shjold og Spyd; slnncndc Figur; el beBilleder af ganske den
mandet Skib; to Fodsanlsflaurcr.
samme Type findes ogsaa
paa Sværdklinger, Knivsblade og Kar fra Bronzealderen.
Den sjældne Forekomst saavel af Gravfund som af Hellerislninger fra denne Tid gjør det imidlcrlid sandsynligt, at Landet endnu
kun var sparsomt bebygget.
Saavel Sprog som Folk var dengang de samme, ikke blol i de

aa

\I

Sldb med Mosl og Seil fm Bronzealderen.

I For- og Bagstavn Dyrehoveder.

tre nordiske Lande, men ogsaa over det meste af det nuværende
Tyskland og Holland.
Omtrent ved vor Tidsregnings Begyndelse lærte vore Fædre at
anvende Jærn og senere Staal til Redskaber og Vaaben, istedenfor
den hertil daarligt skikkede Bronze, og vi kommer herved ind i
den saakaldte J ærnalder.
Af Gravfundene, der nu bliver rigere og hyppigere ogsaa i
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Norge, ser vi, hvorledes vore Fædre begynder at komme under Paavirkning af græsk og romersk Kultur. Øiensynlig har der i denne
Tid været en ganske livlig Forbindelse over Gotland og Østersøen
og gjennem de danske Bælter og Sunde mellem Nordboerne og
deres sydligere Stammefrænder, og gjennem disse igjen med Rom ere
og Grækere.
Beviserne herfor ligger i de talrige Fund af Vaaben, Mønter,
Glaskar og Smykker med romerske og græske Fabrikmærker og
Indskrifter, der er gjort i Gravene fra denne Periode.
Ogsaa paa Skibsbygningens Omraade har der vel derfor i
denne Tid været en rask Udvikling, med
ikke ringe Paavirkning sydfra. Man har
lært at bygge større og bedre Søskibe og
at tage Vinden tilhjælp, for at komme
hurtigt frem paa de længere Reiser.
Omkring Aar 400 e. Kr. begyndte i
Mellemeuropa den vældige Kamptid, som
vi kalder den store Folkevandring.
Under Trykket af de vilde asiatiske Hunner brød de sydgermaniske Stammer op
fra deres Boliger og drog sydover mod
de rige Lande ved Middelhavet, grundede
for en kort Tid store Riger paa Romerstaternes Ruiner, men endte snart med
at gaa op i de romanske Nationer, som
de havde undertvunget.
Bag Gotherne trængte imidlertid Slaverne sig frem og bemægtigede sig hele Øster- llomerøke Solvmonter, fundne I Norden.
søens Østkyst og Sydkyst, helt til Elben.
Herved reistes en mægtig Mur mellem de nordgermaniske
Folk og deres Stammefrænder i Syd, og fra nu af gaar de nordiske
Stammer deres egne Veie, faar eget Sprog, egen Kultur og eget
Folkepræg, der endnu i flere Hundrede Aar vedblev at være ens for
de tre Lande.
Omtrent fra den store Folkevandrings Tid, eller lidt senere, begynder ogsaa vore Fædres Sprog at tale til os fra Runeindskrifter
paa Bautastene, Vaaben og Smykker, og allerede fra en tidligere
Periode finder vi den første byggede og nogenlunde vel bevarede
Baad fra Oldtiden, den saakaldte »Nydamsbaad «, der blev fundet
i en Mose i Sundeved i Aaret 1863. Den er antagelig bygget omkring 250- 300 e. Kr., er af Eg, klinkbygget, med 14 Par 4m lange
Aarer og et 3,sm langt Ror, anbragt paa styrbords Side helt agter-
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ude. Længden mellem Stævnene er ca. 23,55m, og Bredden 3,sm. Ved
Siden af den laa Resterne af en 13m lang Fyrretræs Baad, hvis
Kjølplanke var forlænget til en Vædder for og agter. Dette viser os
altsaa, at Helleristningernes Skibstegninger forsaavidt har været
korrekte.
Baaden er smukt bygget, har ganske gode Linjer og ligner
nærmest i Formen norske Baade fra Kristianssundskanten. Baade

Booden fro Nytlmn Mose I Sumlc,·cd.

af samme Type anvendtes sandsynligvis dengang over hele Norden ;
dog har de næppe kunnet bruges uden i ganske smult Vand paa
Indsøer, og til Fart indenskjærs i stille Veir, thi Baaden fra Nydam
er meget svagt bygget; der er ingen Afstivning tværskibs mellem
Spanterne med Undtagelse af de løse Tofter, og den ydre Klædning
er ikke boltet, men kun bundet med Bastbaand til Spanterne. Derimod er de enkelte Bord i Yderklædningen klinkede til hinanden
med .Jærnnagler med Hoved paa Ydersiden, og en Plade paa Indersiden.
Tætning er frembragt ved Drivning, antagelig med Fæhaar.
Baaden er udelukkende bygget som Robaad; der findes ingen An-
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tydning til Mast eller Sporet til en saadan; heller ikke har Baaden
nogen egentlig Kjøl, men kun en flad Kjølplanke. Det er altsaa,
som man ser, intet stærkt og sødygtigt Krigsfartøi til Langfart man
her har for sig, men snarere en Baad, bygget til Handelsfærd langs
Kysten, og som vel ogsaa kan have været brugt til at føre Krigere
fra et Sted til et andet, paa Plyndretogt mod en fremmed Stamme.
At de første Hundredaar efter Kristi Fødsel har været en Tid
fuld af vilde og vældige Kampe, ialfald i Danmark og Skaane og
vel ogsaa længere mod Nord, viser de talrige » Mosefund « i de
nævnte Lande, hvor Vaaben, Heste og Stridsvogne sammen med
allehaande Redskaber, Smykker og Husgeraad er fundne i Moserne.
Sandsynligvis er det her den seirende Stamme, der har bragt det

Boode of Guld fro Offerfund I Jylland.

erobrede Krigsbytte som Offer til Guderne, for at takke dem for
deres Hjælp i Kampen.
Fra disse og andre Fund i de tre nordiske Lande kjender vi
altsaa noget til Folkenes Liv og Kultur ogsaa i de_- første 400 Aar
af vor Tidsregning. Vi ser, at de har havt de samme Vaaben som
før, kun bedre og hensigtsmæssigere, vi ser deres Kjøre- og Ridetøi,
ser med vore egne Øine et af deres Skibe, ja endog deres Klædedragter er bevarede for os gjennem de i Danmark fundne, i Egetræskister liggende Lig fra denne Periode.
Men ellers hviler der et tæt Slør over denne den ældre eller
romerske Jærnalder. Intet Navn, intet Sagn lyser op i Mørket.
Fra Aar 400 e. Kr. kommer vi imidlertid over i den yngre
Jærnalder, og her begynder allerede Sløret at trækkes lidt tilside.
Som nævnt, lærer nu vore Fædre at anvende en Bogstavskrift,
Runerne, og herved er da allerede Muligheden for at meddele sig
til Eftertiden given.
Endnu lærer vi dog intet om vore Fædres Liv og Kampe paa
Søen af Runerne, der som Regel kun anvendes til at angive et Navn
eller en kort Oplysning i en Gravskrift; men Sproget, det urnordiske Sprog, klinger os dog imøde, langsomt og høitideligt, med
mange Stavelser og lange Navne.
Vor Sømagt. D.
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Nordiske Krigere frn Folkevandringstiden.
Enlt~llhedcr i l\lædcdrngt, Vnnben o. s. v. g_jengiver originnle Stykker i Nnllonnlmuseet.

Ogsaa denne Tidsperiode, der strækker sig til Aar 800, ligger
udenfor Historiens klare og sikre Lys, men den er dog ialfald naael
ind i Sagnets Verden. Det er Nordens heroiske Tid: Skjold-·
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ungernes, Rolf Krak.es og Braavallaslagets Tid. Usikre og
taagede som disse Sagn er, viser de os dog, at Folkene er i stærk
Udvikling, og at de allerede nu begynder at samle sig til de tre Nationer, hvoraf Norden nu bestaar. Det er en Tid fuld af Kamp og
Stordaad; store Navne lyser allerede op i Mørket; og lle tilhører de
Søkrigere; deterpaa Havetdekjæmper, over Havet de drager for at vinde
Guld og Ære, og paa Havet de trodser
Storme og Farer.
Sagnene viser tydelig nok, at det
fremfor alt er en udprægetSømandss tamme, en Race, hvis hele Liv og
Færd er nøie knyttet til Søen og afhængigt af Søen, der har dannet dem.
Hvordan deres Skibe har været,
ved vi ikke, men det synes dog utvivlsomt, at man ialfald i den senere Del
af denne Periode har bygget temmelig
store og sødygtige Fartøier, lært at
bruge Sei I og begyndt at drage ud
paa Langfærd for at erhverve sig Gods
og Hæder. Som Regel har dog vistnok
disse Tog holdt sig indenfor de tre
nordiske Landes Grænser, og al Seilads gik sikkert endnu langs Landet.
Dog synes det sikkert, at enkelte Tog
ogsaa har strakt sig til Nordtysklands
og Frankrigs Kyster; thi allerede i
Aaret 515 beretter Gregor af Tours, at
Danernes Konge·hærgede Frankerrigets
Kyster.
Omtrent paa samme Tid (c. 500}
Runesten fra Strand I Ryfylkcvar de Stammer, som dengang boede
ved Nordsøens Sydkyst: Friser, Angler og Sachser i store Skarer
draget over til Britannien og havde erobret Størsteparten af Øen,
der herefter fik Navnet »Anglernes Land «, • England c . Paa Vestsiden af Øen , i Skotland og i Irland boede fremdeles kel tiske
Stammer, der ved Slutningen af denne Periode allerede for længst
havde antaget Kristendommen og besad en langt fremskreden Munkekultur.
Omkring Aar 600 var ogsaa Angelsachserne kristnede fra Irland
af, og ved Slutningen af den urnordiske Tid var derfor det nu3"'
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værende Englands, Skotlands og Irlands Beboere et kristent Folk,
der i Fred og Ro dyrkede sin Jord og havde naaet en ikke ringe
Grad af Velstand og Kultur.
Det samme var Tilfældet med det tyske og frankiske Rige,
medens derimod Nordens nærmeste Naboer ved Østersøens Sydog Østkyst endnu ca. 800 var hedenske Folkeslag af slavisk Æt :
Vender, Litaner og Finner.
Dette var altsaa de Folkeslag, der omgav de nordiske Riger, og
med hvilke de i den følgende Periode først og fremmest korn i Berøring.
Fælles for dem alle var den vigtige Omstændighed, at ingen
af dem var søfarende Nationer eller eiede nogen Sømagt
af Betydning, der kunde optage den Kamp, som nu forestod med

Kort o,·cr de ved Nortlsol<ystcn boende germon1ke Vol k (f llet 6. oJ( 0. Anrh.).

Nordens talrige, let bevægelige og velbemandede Skibe. Af afgørende
Betydning var det selvfølgelig ogsaa, at de nu saa mægtige tyske og
franske Riger, dengang endnu var oprevne af indbyrdes Strid og
Tvedragt mellem Fyrster og Høvdinger, og at hele Britannien og
Irland var delt i flere uafhængige og ofte mod hinanden kjæmpende
Higer. Hertil korn, at de brede Lag af Befolkningen i disse Lande
allerede forlængst havde mistet de krigerske Egenskaber, der havde
udmærket deres Fædre under Folkevandringens Kamptid. Især var
dette Tilfældet i Frankerriget, hvor Størsteparten af Befolkningen bestod af en halvfri, jorddyrk.ende og kun lidt vaabendygtig Bondestand,
afhængig af Grever, Vasaller og Kirkefyrster, der forlængst havde
kuet deres Uafhængighedsfølelse og Frihedstrang.

Normonnlske Skibe fra Boyeuxlnpelel.

VIKINGETOGENE.
Omkring Aar 800 glider paa en Gang det tætte Slør tilside, der
hidtil har hvilet over den nordgermaniske Stamme.
Paa Drager og Langskibe, under Vaabengny og Kampraab seiler
de nordiske Folk ud af det forhistoriske Mørke og ind i Verdenshistoriens Lys, de ældre Nationer imøde.
For det øvrige Europa var det visselig som en Opdagelse af
nye Lande og nye Folk; men Opdagelsen og Mødet var for dem
alt andet end glædeligt.
Det slog dem med en Skræk og en Forfærdelse, en næsten
overtroisk Angst for, hvad der nu skulde komme, som vi endnu ser
malet i Ord i samtidige Beretninger. Det var en Angst og en Skræk,
som skulde vise sig at være saare vel begrundet.
Thi gjennem næsten tre Aarhundreder bliver nu de nordiske
Vikingeflaader en Svøbe og en stadig Trussel for hele Nord- og Vesteuropa, ja de hærger Middelhavets, Sortehavets og endog det Kaspiske
Ha;vs Kyster med Ild og Sværd.
Og det bliver ikke blot ved kortvarige Overfald og Plyndringer.
Nei, Vikingehærene skaber mægtige Riger i Rusland, i Nordfrankrig, i England og Irland. De øver en mægtig Indflydelse paa
fransk og engelsk Folkekarakter og Aandsliv, og fuldstændiggjør
Europakortet ved Opdagelsen af nye Lande, Island og Grønland,
omseiler Nordkap og trænger ind i Hvidehavet, ja Nordmænd drager
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endog paa deres aabne, men sødygtige og velseilende Fartøier som
Førstemænd over Atlanterhavet og lander paa Nordamerikas Kyster.
En storslagen og kraftig Debut paa Verdenshistoriens Skueplads.
Naar man læser de frankiske og angelsachsiske Beretninger, om
hvorledes de nordiske Vikinger næsten samtidig optraadte paa Nordtysklands, Frankrigs, Englands og Irlands Kyster, oile med Hundreder af Skibe, bemandede med mange Tusinde vel bevæbnede
Krigere, maa man uvilkaarlig spørge, hvorledes det kan have værel
muligt for de tre nordiske Riger i denne (jerne Tid at kunne
udsende og udruste saa vældig en Sømagt og saa talrige Krige1·skarer.
Det er, som om hele den nordiske Folkestamme pludselig var·
bleven grebet af en vild Uro, et umætteligt Kampbegjær, en uimod staaelig Trang til at bryde op fra de hjemlige Boliger, drage ud og
søge (jerne Lande hinsides Havet.
Det er en Bevægelse, der ved sin pludselige Optræden og de
vældige Dimensioner, den antog, uvilkaarlig bringer Tanken hen
paa de ældre germaniske Stammers Masseopbrud og Verdenskampe
under den store Folkevandrings Periode.
Der er imidlerlid en Væsensl"orskjel tilstede: Østgother og Veslgother brød op med Hus og Hjem, Kvinder og Børn, opgav deres
Hjemlande og erobrede nye Higer med ældgammel Kultur og en
Befolkning, der slod langt over dem selY, Jmade i Talrighed og Civilisation, og Følgen blev, al de snart gik helt op i disse Folkeslag
og dermed forsvandt fra Verdenshistorien efter en kortvarig Glansperiode, der næppe var synderlig længere end Vikingelogenes .
Anderledes var Forholdet med Nordboernes Folkevandring.
For dem blev del hele c n Sø krig i det store med Hjemlandene
som en fast og sikker Basis, hvorfra de sladig henlede Forstærkninger, og hvortil de stadig vendte tilbage med nye og hidtil ukjendtc
Rigdomme og ny Kullur. Stammens Hjem forblev uforsl:yrrel, Hjemlandene de samme, om end el Overskud af Krigere dannede nye
Riger i Udlandet.
Det, som gjorde dette muligt, var den samme Omstændighed,
der i nyere Tider har gjort det muligt for del lille engelske Folk al
brede sin Magt rundt om hele.Jordkloden: Det var det absolule
og uhindrede Herredømme paa Søen.
Skjønt de mægtige tyske, frankiske og angelsachsiske Riger led
forfærdeligt under Nordboernes gjennem Aarhundreder fortsalle,
voldsomme og hensynsløse Angreb paa deres Kyster, saa øiner man
som Regel end ikke den mindste Antydning til, at de nogensinde
har tænkt paa, endsige forsøgt, den eneste virksomme Maade, hvor-

23
paa disse Angreb kunde standses og Ondet angribes fra Roden af,
nemlig selv at skabe en Sømagt, der kunde føre Kampen over paa
Angribernes egen Grund, ved at anfalde deres egne Kyster og erhverve sig Herredømmet paa Havet.
Langt om længe kom de dog saa langt, at de ialfald skabte sig
en Flaade til Forsvar af deres egne Kyster, og herved var da allerede Brodden brudt af Vikingeskarernes Magt.
Men selv dette lærte de først, efterat Vikingetidens Erobringer
og Invasioner i Frankrig og England havde sat sine dybe Mærker i
disse Landes Kystbefolkning og meddelt den endel af sin egen
Sømandsaand og Sømandsdygtighed.
Det Spørgsmaal, der saa ofte har været reist, om hvorledes
det var muligt for en saa lille Befolkning, som de nordiske Lande
dengang maa have havt, at udsende et saa stort Antal Skibe og
Folk, lader sig ogsaa forholdsvis let løse, naar man for det første

Rester nf et Sl<i b , fu ndet i en Grnvhoi ,·ed Tune (Sorpsborg).

erindrer den absolute Frihed og Overlegenhed, hvormed de nordiske
Stammer kunde udfolde deres Sømagt, og for det andet denne Sømagts Beskaffenhed.
De Skibe, hvoraf den bestod, kan vi nu efter gamle Beskrivelser
og Tegninger, men især efter det bekjendte Fund af et virkeligt
Vikingeskib paa Gok.stad ved Sandeljord, danne os et i Hovedsagen ganske korrekt Billede af.
Det var lange, smalle, letbyggede Fartøier, med fine og gode
Linjer, med høie Stævne og udmærkede Egenskaber som Søskibe,
hvad Gokstadskibets Kopi paa den haandgribeligste Maade afVerden
har bevist paa sin bekjendte Seilads over Atlanterhavet til Chicagoudstillingen i 1893.
Med deres ene, store Raaseil maa de have gjort en svær Fart,
naar Vinden var agterlig, og at vore gamle Fædre ikke var rædde
for at lade staa til, saa længe Mast og Vant holdt, viser Sagaernes

•
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Beretninger os med al ønskelig Tydelighed. Med de nordiske Vikingers altid vaagne, og ofte til Yderlighed drevne Æresfølelse for
Øie er det utvivlsomt, at det skulde gaa haardt til, før de tog Reb i
Seilene baade paa den ene og den anden Maade.
Hertil kom, at naar Vinden faldt skral eller blev for løi, saa
havde de en udmærket Bevægkraft i Aarerne.
Lange, smalle og lette, som Vikingetidens Langskibe var, kan
man tænke sig, hvilken Fart de kunde skyde under Presset af 40
til 60 Aarer, roede af Folk, der havde hængt i ved Aarerne fra de

Gjennemsnlt nf et Drngesldb.
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(Bygget som Gol,stndsklbet).

var Smaadrenge, og hvis høieste Ærgjerrighed bestod i at udvikle
deres Muskler og Udholdenhed til det yderste.
Under saadanne Forhold kunde Vikingetidens Flaader komme
frem med en overordentlig Hurtighed, naar de ikke netop havde
Modvind og svær Sø, hvad der vel ikke saa ofte var Tilfældet, da
Vikingetogene - selvfølgelig netop af denne Grund - som Regel
fandt Sted i Sommermaanederne.
Før Dampskibenes Tid, har derfor næppe nogen Sømagt været
i Besiddelse af en saa stor Hurtighed og Bevægelighed som vore
Fædres Vikingeflaader, under de Forhold og i de Farvande, hvor
de opererede.
Den store strategiske Overlegenhed, som Skibene besad i deres
Evne til hurtigt at skifte Plads og vælge deres Angrebspunkt, hvor
det faldt dem beleiligt, og hvor det mindst var ventet, forklarer
nu meget naturligt baade den paniske Skræk, der greb Beboerne,
naar Vikingeflaaderne nærmede sig, og den vældige Kraftudfoldelse
fra de nordiske Nationers Side.
Med Flaader af denne Beskaffenhed var det nemlig ingen Vanskelighed i Løbet af samme Sommer først at optræde ved Rhinens
Mundinger, derefter at hærge langs Seinens Bredder, og saa endelig
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afslutte Sommertogtet med en Hjemsøgelse af Irlands eller Englands
rige Klostre og Kirker.
Historien viser ogsaa, at dette ofte har været Tilfældet, og man
behøver derfor ikke at regne med et større Antal Skibe og Folk
end det, der uden Vanskelighed har kunnet skaffes af de tre Nationer,
hvor øiensynlig i denne Periode alle fri .Mænds Sønner har betragtet
Vikingelivet som den naturlige Vei til en hædret og økonomisk betrygget Samfundsstilling.
Det er imidlertid klart, at naar de nordiske Folk har gj01t deres

Model uf Vikingeskibet frn Gokslnd (Frederiksborg Museet).

Indtrædelse i Verdenshistorien som Søkrigere, hvad ingen anden
Folkestamme før dem eller efter dem har gjort, og naar de har indledet denne Æra med en trehundredaarig, gjennemgaaende sejerrig
Søkrig, da maa 'der ligge ganske særegne, for denne Folkerace og
disse Lande karakteristiske Aarsager til Grund herfor.
Det er da heller ikke vanskeligt at opdage disse Aarsager og
Eiendommeligheder i de nordiske Folks Livsvilkaar, og de deraf
følgende nationale Egenskaber.
Havet, med sin stadige Uro og Skiften mellem Storm og Stille,
Fred og Fare, med sine store, men altid usikre .Muligheder, stemte
godt med Folk.enes oprindelige Egenskaber og udviklede dem mægtig
videre; det drog deres Fantasi til sig, æggede deres .Mod og Daadshaft og vakte den Lyst og Trang til Æventyr og Langfærd, der
gav sig et saa voldsomt Udslag i Vikingetogene.
Utvivlsomt har disse Egenskaber og Eiendommeligheder ved
Land og Folkerace været de grundlæggende og bestemmende for
den Sømandsaand, som de tre nordiske Folk har bevaret og udviklet
helt ned til vore Dage.
At disse Forhold ogsaa længe før Vikingetogenes Begyndelse
maa have fremkaldt en ret betydelig Søfart og en · temmelig langt
Vor Sømngt D.
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fremskreden Skibsbygning, er før paapeget. Helleristningerne, Nydamsbaaden, alle de store og rige Fund af romerske og græske
Mønter og Gjenstande af forskjellige Slags, er herfor uomstødelige
Beviser.
Ligesaa tydeligt er det imidlertid, at den nordiske Søfart og de
nordiske Folk i denne Tid ikke i nogen særlig Grnd har tiltrukket
sig det øvrige Europas Opmærksomhed.
Sandsynligvis har Togene endnu væsentlig været af fredelig
Natur. Det har været Kjøbmandsreiser, hvor vel væsentlig Pelsværk og Skind tuskedes bort mod Smykker og Vaaben, Drikkekar
og prægede Mønter.
Men disse Togter lærte utvivlsomt Nordboerne, at hinsides Havet
fandtes efter deres Begreber rent eventyrlige Skatte og Rigdomme,
og lidt efter lidt, efterhaanden som de lærte at bygge bedre Skibe
og lave sig bedre Vaaben, gik det vel ogsaa op for dem, at disse
Folk, der eiede alle de prægtige Sager, var svagere end dem seh-,
havde glemt at bruge de Vaaben, de fabrikerede, og at man saaledes kunde skaffe sig baade Vaabnene og al den anden Herlighed
lettere og billigere ved Kamp end ved Handel.
Med disse Forhold for Øie bliver det dog fremdeles et Spørgsmaal, hvorfor Vikingetogene netop i Slutningen af det 8de Aarhundrede saa pludseligt og med saadan Styrke, som en vældig Storm
fra Norden, suser ind over de skrækslagne kristne Folkeslag.
Ogsaa herpaa giver imidlertid den netop i Vikingetiden saa rigl
blomstrende Sagn- og Sagalitteratur et temmelig tydeligt og tilfredsstillende Svar.
Der har øiensynlig været mange og mægtige samvirkende sociale
og politiske Aarsager, der har givet Stødet til, al de nordiske Folk
netop paa denne Tid opgav Kampene paa de hjemlige Kyster, samlede
deres Kræfter og salte sig større og videre Maal hinsides Havet.
Under den forhistoriske Tids Slægts- og Slmmnefeider havde
tapre og overlegne Høvdinger lidt efter lidt underlagt sig mere og
mere Land, flere og flere Folie Deres Sønner arvede Magten og
udvidede den. Der dannede sig saaledes mindre Riger, hvis Høvdinger snart fik Navn af Konger. Den ældste Søn arvede Rigel
efter Faderen, og de yngre Sønner fik allerede i en meget ung Alder
et eller flere vel bemandede Skibe, for efter bedste Evne at opretholde Slægtens Navn og Hæder og erhverve sig Gods som Søkrigere.
Var de heldige og udmærkede sig ved særligt Mod og Dygtighed,
sluttede der sig snart andre Høvdingesønner med deres Skibe til dem,
og de hærgede nu de forskjellige Smaariger langs Nordens Kyster og
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kjæmpede for Hæder og Bytte med andre Vikingeflaader, der var
ude i samme Ærinde.
Denne Maade at leve Livet paa, var ikke alene anset som hæderlig og ærlig, men den var i det hele taget den værdigste og mest
passende Livsgjerning for en Mand af god og fribaaren Æt. Selv
de, der eiede Hus og Jord, maatte for at opretholde Anseelsen af og
til om Sommeren gaa tilsøs som Viking, ialfald saa længe de var
unge. Disse Krigertog førte nødvendigvis baade Mordbrand og Drab
med sig af mægtige Mænd i nærliggende Egne, og for disses nærmeste Slægt var det saa en tvingende Nødvendighed snarest mulig
at gjengjælde Besøget, for at skaffe sig Blodhævn. Undlod man dette,
var man æreløs, og Æren var for vore Fædre det vigtigste af
alt, vigtigere end Familielykke, Gods og Guld, ja vigtigere end
Livet selv.
Henimod Slutningen af det Sde Aarhundrede, var vistnok allerede det nu værende Dan m ark og S k a a n e samlet til et eneste
stort Rige, regjeret af Skjoldungernes Kongestamme i Leire.
I Sverige havde Ynglingekongerne i Upsala underlagt sig
hele Landet, og i Norge var ogsaa allerede de enkelte Bygder og Herreder samlede under hver sin Fylkekonge.
For alle disse Herskere maatte det stille sig som en af de første
og vigtigste Opgaver, at hindre Vikingernes Plyndringstog og Strandhug langs deres Kyster, og de vidste hertil - i Modsætning til de
ikke nordiske Folkeslag - at finde det eneste virksomme Middel,
idet de selv skaffede sig og underholdt en fast Sømagt, bestaaende
dels af Skibe, der anskaffedes og bemandedes af Kystbefolkningen,
og dels af egne og mægtige Høvdingers Krigsfartøier, der bemandedes med Kongens og Stormændenes faste Følger af stridsvante og
søvante Krigere. Disse faste Krigerfølger var en ældgammel Institution hos alle germaniske Folkeslag, og var en Nødvendighed, ikke
alene for Kongerne, men ogsaa for enhver mægtig Høvding eller
Storbonde, der vilde forsvare sine Eiendomme og opretholde Slægtens Magt og Hæder.
Som Følge af denne Sammenslutning af Landsdele, med et
kraftigt, flydende Forsvar, maatte henimod Slutningen af det Sde Aarhnndrede de gamle Plyndringstog langs Nordens egne Kyster stadig
blive mindre lønnende og tillokkende.. Byttet var jo som Regel
magert og kostede dog altid en Kamp paa Liv og Død, idet den
angrebne havde det i sin Magt at optræde ligesaa pludseligt og overraskende som Angriberen. Selv om et Overfald af og til lykkedes,
var dog dermed ikke Byttet sikret; thi Hævnen var som Regel ikke
langt borte, og Røveren maatte trække haardt paa Aarerne og holde
4"
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skarpt Udkig, for ikke snart efter at se sit Skib ryddet og miste Gods
og Liv som Tak for sidst.
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NORDENS VIGTIGSTE BYGDER

Nordens \'lgllgstc Bygder.

Nei, da var Togterne til de kristne Lande ganske anderledes
lønnende og ufarlige. Der laa rige, veldyrkede Sletter med Kvæg

og Vin og Frugter i Overflod, med Kirker og Klostre og store Byer
fulde af Guld og Sølv, af kostelige Vaaben og skjønne Kvinder.
Og al denne Herlighed var i Hænderne paa Mænd , som de
haardføre, stridsvante Nordboere saa ned paa som forsvarsløse
Svæklinger, som de uden synderlig Fare kunde overfalde, naar og
hvor det faldt dem bekvemt, med deres hurtige Langskibe, for ligesaa pludseligt atter at forsvinde med Byttet, naar Overmagten i Antal
blev dem altfor stor.
Og samtidig med, at disse let tilgjængelige Herligheder vinkede
hinsides Havet, var de økonomiske og sociale Forhold hjemme
blevet vanskeligere. Folkemængden var stærkt forøget; de bedste
Stykker af Kystlandet ryddede og dyrkede. Det kostede stadig mere
Slid og gav stadig mindre Udbytte at rydde nyt Land, og samtidig
var de medfødte Fordringer til Pragt og Magtudfoldelse vokset med
Handelsforbindelserne med de romerske Kulturlande. Det var ingen
billig Husholdning, en nordisk Stormand paa den Tid fandt sig forpligtet til at holde; gjæstfrit i stor Stil maatte der leves. Ættens
fribaarne Mænd og Kvinder rnaatte have prægtige Klæder, Vaaben
og Smykker. Langskibe skulde bygges og udrustes, og en talrig
Skare Hirdmænd eller Huskarle holdes med Kost og Klæder og gode
Vaaben.
Ingen af disse fribaarne Mænd og Kvinder fandt det stemmende
med deres Værdighed at befatte sig med det simplere og grovere
Arbeide, der krævedes paa Gaarden. Herved anvendtes en talrig
Klasse af Trælle og Trælkvinder, der var absolut nødvendige
baade til at dyrke Jorden, passe Kvæget og drive det uundværlige
Fiskeri.
Disse Trælle og Trælkvinder havde man hidtil skaffet sig ved
Strandhug og Plyndringstog langs Nordens Kyster. Enhver »hærtagen « Ma!ld eller Kvinde, der ikke magtede at løskjøbe sig ved
egen eller sin Slægts Hjælp, gik over til Trællestanden. Nu var
derme Vei om ikke lukket, saa dog kun lidt lønnende, m~dens derimod de kristelige Landes forsvarsløse Kyster bød en baade temmelig
ufarlig og rig Anledning til at skaffe sig Trælle og Trælkvinder, og
det ofte særdeles værdifulde Individer, der var i Besiddelse af Evner
og Færdigheder, som deres Herrer satte særlig Pris paa, og som
sikkert øvede stor Indflydelse, baade paa de nordiske Folks Kultur,
og paa deres Kunst og Haandværksdygtighed.
Sammenslutningen af stadig større Landsdele under mægtige
Slægter medførte ikke alene, at de ældre Vikingetog langs egne Kyster
blev umulige, og at Stormændene derfor maatte søge længere ud
for at skaffe sig den ødvendige Eksistensmidler; men den drev ogsaa
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direkte hele iEtter, især af norske Stormænd, til at forlade Gaard og
Grund og drage ud paa Vikingefærd, fordi deres medfødte Frihedstrang og Familiestolthed gjorde dem Tanken om al skulle have en
Herre over sig og betale ham Skat af .Jorden i den Grad uudholdelig,
at de hellere brød op og forlod Hjem og Arne for bestandig. Denne
Slags Vikinger drog imidlertid som oftest al"sted med hele deres Slægt,
Fri og Ufri. De førte endog Huset, eller en Del deraf, deres Gudebilleder, samt noget af Hjemmets Jord med sig. De drog ud, ikke
paa et Plyndringstog, men for at erobre nyt Land til varig Besiddelse for Ætten.
Sammenfatter man nu, hvad der i det foregaaende er sagt om
Landets Beliggenhed, Folkets Karakter og Livsforhold, samt de politiske og sociale Tilstande ved Aar 800, saa vil man kunne forslaa ,
hvorfor netop da Betingelserne var tilstede for den aarhundredlange Søkrig, som vi kalder Vikingetogene.
Der er heller ingen Tvivl om, at dette Søkrigerliv, der fortsaltes
gjennem et saa langt Tidsrum, og hvori den ene Generation efter
den anden tog Del, har sat sine dybe Mærker og øvet en bestemmende Indflydelse paa hele den nordiske Folkekarakter.
Det ~vingede altid i Vikingetiden mellem Yderlighede1·; snart
den yderste Livsfare, grusomme Pinsler, Nød, Sult og Elendighed,
snart Rigdom, Nydelser og Overflod. Om Sommeren som Regel et
Liv under voldsomme Strabadser, i stadig Kamp for Livet; om
Vinteren en langvarig Lediggang, med Gjæstebud og Leven høit paa
de hjembragte Rigdomme og gode Sager ; et Liv i Herlighed og Glæde,
hvor Kvinderne beundrende lyttede til Skjaldekvad og Drapaer om
Kjæmpernes Bedrifler i de ljerne Lande.
Naar saa Foraaret kom, og Isen brød op i Fjorden, sattes Langskibene i Vandet, Dragehovederne høit i Stævnene, Seilet i Top, og
Kursen sydover for frisk Brise, med Vaarsol paa malede Skjolde og
blanke Vaaben, og Skjaldesang og Lystighed inden BOl"de. Verden
laa aaben foran dem, med Kamp og Hæder, Rigdom og fagre Kvinder:
Det gjalt bare at tage for sig af Retterne, og ikke nere bange for
Skindet.
Og i den Henseende holdt Nordboerne sig ikke tilbage. Det
var ikke Smaarigdomme, de ofte bragte med sig hjem fra Franker,
Irer og Angelsachser, og de talte aldrig saa nøie Fiendernes Antal.
Det er let at forstaa, at et saadant Liv maatte virke mægtigt
dragende paa et Folk som det nordiske, al det fik Søen og Livet
paa Søen kjært, og at den Længsel, enhver Dreng fra Kysten den
Dag idag føler mod Havet, sikkert for en ikke ringe Del er en Arv
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fra Vikingetiden og af samme Arl som den Følelse, der fyldte vore
Fædres Langskibe med en saa vældig Skare af Søkrigere.
Naar man læser de samtidige kristne Forfatteres Skildringer af
Vikingernes Færd og ser den H.ædsel og Afsky, der her kommer til
Orde, naar man hører, hvorledes deres Vei betegnedes med Ild og
Blod , hvorledes de ristede Blodørn paa deres Fienders Ryg, slog
Munke og Kvinder ned for Fode og kastede Børn i Luften, for at
fange dem paa Spydspidserne, naar man læser om alt dette, skulde

IJrugcsklbe under Sejl. {Rekonstruktion).

man tro, at et saadant Liv baade maatte føre med sig,;-at Folkets
Karak.ter blev mere end almindelig grusom og blodtørstig, og at
den maatte udvikles mere i denne Retning.
Dette viser sig imidlertid ikke at være Tilfælde. Grusomhed
og Blodtørst maa vel snarere siges at være mindre fremtrædende i
de nordiske Folks Karakter, end i de fleste andres. !\1an kommer
derfor uvilkaarlig til at tvivle om, at Forholdet var anderledes dengang, og denne Tvivl er vistnok velbegrundet.
For det første er nemlig saagodtsom alle samtidige og senere
Beretninger skrevne af Munke, der selv havde lidt under Plyndringerne, og som desuden allerede i den Omstændighed, at Vikingerne
var Hedninger, saa tilstrækkelig Grund til at sætte dem i Klasse
med ·vilde Dyr og frakjende dem alle gode Egenskaber.
Man høre saaledes Munken Simeons Beretning om de norske
Vikingers første Optræden paa Englands Kyster den 8de Januar 794.
lJan skrev i Begyndelsen af det 12te Aarhundrede, altsaa ikke længe
efter at Magnus Barfod havde ført det sidste norske Vikingetog over
Nordsøen, og hans Kilder er de gamle angelsachsiske Annaler.
Han fortæller:
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» Hedningerne kom fra de nordiske Egne, ligesom broddede
Hvepse til Britannien, streifede om som de grummeste Ulve, røvende,
bidende, dræbende ei alene Heste, Faar og Kvæg, men ogsaa Præster,
Kirketjenere , Munke og Nonner; de kom til Lindisfarna*)
Kirke, ødelagde alt paa det grusomste, nedtraadte Helligdommen
med deres besmittende Fødder, omstyrtede Altrene, røvede alle
Kirkens Skatte, dræbte nogle af Brødrene, førte andre i Fangenskab,
bespottede mange og slængte dem nøgne hen og styrtede nogle ud
i Havet. «
Som det vil sees, en kraftig og malende Skildring. Det første
Bekjendtskab tydede ikke godt for Fremtiden.
Det er imidlertid ogsaa tydeligt, at fra Folk, der blev behandlede som Munkene paa Lindisfarna, kan man ikke vente nogen
upartisk Karakteristik af Vikingernes Færd. .Mangt og megel er
vel overdrevet, og meget visselig ogsaa ligefrem opdigtet af senere
Skribenter. . Dette kan i mange Tilfælde paavises ved Sammenligning med de originale, samtidige Beretninger.
At Vikingerne imidlertid ikke netop var plagede ar nogen
overdreven Følsomhed, er utvivlsomt. Vore egne Sagaer viser os i
denne Retning nok af Træk, som vi i vor Tid maa betegne som
brutale og grusomme over al .Maade.
~Jen del gaar nu engang ikke an, at lægge vor Tids Maalestok
paa vore Fædres Færd for tusind Aar siden.
For det første var der dengang ikke et .Menneske, der ikke
ansaa Krig og Kamp for det hæderligste og retmæssigste, en Mand
kunde beskjællige sig med. Hertil opdroges man derfor ogsaa fra
Barndommen ar, og del faldl ingen ind med en Tanke, at del ikke
var hver Mands Ret, al erhverve sig Hæder og skaffe sig Gods i
aaben og ærlig Kamp mod hvemsomhelst. Hertil kom del æklgamle Krav paa Hævn for enhver Overlast eller Fornærmelse. Liv
maatte altid betales med Liv, ialfald, naar del gjaldt ens nærmeste
Slægt. Denne Blodhævn, der ikke blot ansaas som retmæssig,
men var som simpel Pligt for enhver fribaaren Mand, førle selvfølgelig til aarelange Feider imellem Slægter, med Mordbrand og
Drab fra begge Sider, ofte gjennem tlere Generationer.
For den Tids Mennesker hørte derfor Kamp, Drab, Ildspaasættelse og Mord med til det daglige Liv. Nerver og Følelser al:
stumpedes uvilkaarligt ved Vanen og lod sig ikke paavirke af Ting,
der vilde bringe Nutidsmennesker til at gyse af Forfærdelse og
Skræk.

* En Ø med et gammelt og rigt Kloster paa Kysten af Northnmberlancl.
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Og dette var ikke blot Tilfældet i de norrliske Lande. I de
ældre Kulturstaters Historie finder vi Eksempler, ikke alene paa
Mordbrand og Drab, men paa en udsøgt Grusomhed, paa raffinerede Pinsler og paa en eksempelløs Troløshed, Svig og Bedrag,
som de nordiske Staters Historie selv i Vikingetiden ikke eier noget
Sidestykke til.
De romerske Keiseres og de frankiske Merovingerkongers Historie leverer mere end nok af Beviser herpaa, og selv de senere
Tiders Historie, flere Aarhundreder efter Vikingetiden, viser os jo
Træk af Blodtørst og Grusomhed, der langt overgaar selv de værste
Beretninger fra denne.
Man maa desuden lægge Mærke til, at det ikke udelukkende
er Træk af Haardhed og Grumhed, der præger Vikingetogenes Mænd.
Der lyser os ogsaa imøde Eksempler paa Tapperhed og Troskab,
paa stærke og varme Følelser i Venskab og Kjærlighed og Æresfølelse, der endnu kan gjøre deres Efterkommere varme om Hjærtet
og mane dem til heri at følge deres Fædres Fodspor.
Disse Forhold er det nødvendigt at tage med i Betraglning,
naar man vil danne sig et saavidt mulig retfærdigt og korrekt
Billede af Vikingetogenes Karakter.

VIKINGETOGENES UDSTHÆl{NING OG HISTOHIE.

Man regner gjerne nu, at Vikingetogene tager deres Begyndelse
med det ovenfor næ.vnte Angreb paa Lindisfarna Kloster den
8de Januar 794. Om dette har vi nemlig historisk Vished. De
angelsachsiske Annaler fortæller, at der Aaret før kom forfærdelige
Varsler over Northumberland og bragte Skræk og Rædsel over
Folket. Vældige Hvirvelvinde rasede med Torden og Lynild; man
saa Uddrager flyve gjennem Luften, og efter disse Tegn fulgte der
en stor Hungersnød.
Saa dukkede en Morgen de virkelige Drager frem i Horizonten,
udentvivl for de skrækslagne Munke endnu frygteligere at se til, og
i ethvert Fald betydelig farligere end de forudgaaende Varsler.
Det var lange, lave, tjærede Skibe, drevne frem af en Mængde
Aarer i kraftige, taktfaste Tag. Fra Stævnene gabede skrækindjagende Dragehoveder, langs Siderne laa blanke Skjolde, som Skjællene paa en vældig Fisk, og over Rælingerne stirrede sværtbyggede,
barske, brynjeklædte Mænd ind mod Stranden, hvor det letvundne
Bytte vinkede.
Vi har før hørt, hvordan den gamle Munk skildrer, hvad der
videre hændte.
Vor Somngt. D.
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De samtidige Beretninger siger, at Skibene kom nordfra, at de
var Ira HærOaland, og at det var Normanner, der saa grumt
hærgede Klosteret.
Der er derfor næppe nogen Tvivl om, at det var Nord 111 æ n d,
der her for første Gang havde fundet Veien tværs over Havet, og
hvis Sømandsmod og Eventyrlyst aabnede Vikingetogenes Saga.
Deres Tog har imidlertid ikke udstrakt sig kun til Kysten ar
Northumberland. Sandsynligvis var Besøget paa Lindisfarna kun
en Al"skedsvisil paa Hjemveien, da det foregik saa sent som i ,Januar.
Vi kan nemlig hos irske Forfattere følge del samme Tog langs

Gokslndsldl.Jcl muler Scll.

Irlands Kys ler, og sandsynligvis har del ogsaa berørt Orkcnøernc
og mulig Shellands- og Færøerne, hvad andre Beretninger synes
at tyde paa.
Fra nu af kan vi - ialfald i store Træk - temmelig nøie optegne Vikingelogenes Historie.
Vi kan følge de Hovedveie, som de tre nordiske Landes Vikinger valgte for deres Tog; vi hører de første historiske Navne
paa Søkonger og Høvdinger , og fremmede Historieskrivere bereller
med Skræk, men ofte ogsaa med tydelig, om end dulgt Beundring
om Nordboernes Kampe og Bedrifter, deres blodige Seire og Nederlag.
I sin Almindelighed er det dog umuligt i hvert enkelt Tilfælde
at sige, om det var Nordmænd, Svear eller Daner, der kjæmpede paa Tysklands, Frankrigs og Englands Kyster. De fremmede
Historieskrivere kalder Vikingehærene først Normann er, siden fordetmeste Daner. Begge disse Betegnelser omfatter dog sikkert alle
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tre Nationer, om der end vistnok har været mindst af de egentlige
Svear, hvis Vei naturlig gik mod Øst. Hoyedmassen af disse store
Vikingeskarer er utvivlsomt komne fra Jylland, Skaane, Halland,

Kort over Vikingetogene.

Vestergotland og de danske Øer. Fra alle disse Landsdele, der
dengang som nu var Nordens rigeste og tættest bebyggede, fandt
Vikingeflaaderne en let og selvskreven Vei gjennem Kattegat og
Skagerak, sydover langs Vestkysten af Jylland, til det kristne Friesland og videre vestover til Frankrig og England. Denne Vei, hvor
man omtrent den hele Tid kunde seile langs Kysten, og hvor der
var Anledning til at gjøre lønnende Strandhug baade paa Veien
5*
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frem og tilbage, blev da ogsaa naturlig Vikingetogenes store slagne
Landevei, og fortsattes snart videre, sydover langs Kysterne af
Frankrig og Spanien, gjennem Gibraltarslrædel - vore Fædres
Njorvasund - ind i Middelhavet, til Italiens og Lilleasiens Kyster,
gjennem Bosporus Lil Konstantinopel (Miklagaarcl) og videre ind
i Sortehavet. Her stødte saa disse norske og danske Vikinger
sammen med de, væsentlig svenske, Krigerskarer, der i Midten af'
det 9de Aarhundrede salte over Østersøen og under Navnet Rus
lagde Grnndvolden til del nuværende Rusland. Disse Krigere trængte
snart videre sydover, gjennem de store Floder, ned i Sortehavet og
nedad Volgaen til det kaspiske Hav, hvor de, stadig rekrutterede
hjemmefra, hærgede de muhamedanske Lande. I Aaret 866 drog
de endog med en Flaade paa 200 Skibe mod Konstantinopel og
satte den mægtige Kciserslad i den yderste Fare og Forf'ærdelse.
Saaledes omspændte allsaa de svenske, danske og norske Vikingers Dragellaader hele Europa.
Alle disse Tog vestover og sydover kaldte vore Fædre at drage
i Vesterviking. Togene østm•er mod Finland, Rusland og Vendland (Nordtyskland), benævntes derimod at fare i Austrveg. Navnel
V i k in g skriver sig vel rimeligvis f'ra den Omstændighed, at clen
Tids Søkrig var uadskillelig knyttet til Bugter og Vige. I disse gik man
tilankers mod Mørke og Uveir; bag Vigenes Næs og Smaaøer, lwor
Vandet var smull, og hvor man i værste Fald kunde llygte i Land,
naar Lykken gik en imod, og her holdtes alle de egenllige Søslag, Flaacle
mod Flaade. Da Skibene i disse Søslag saagodtsom altid surredes sammen Side om Side, var det nødvendigt al have nogenlunde smult Vand; i Søgang vilde en saadan Sammenlænkning af'
Skibene være umulig, og Kampen Mand mod Mand med blanke
Vaaben i det hele tagel vanskelig at føre med nogen Kraft.
Til en mere delaillerel Fremstilling af Vikingtogenes Historie,
foreligger der tilstnckkelig mange, baade hjemlige og fremmede
Kilder; men Pladsen tillader os kun her i store Træk at følge
denne vigtige Del af vor Søkrigshistorie. Vi vil da begynde i
Austrveg. Togene i denne Retning var som nævnt væsentlig
svenske; men af Sagaerne fremgaar dog, at ogsaa Nordmænd og
norske Skibe hvert Aar drog den samme Vei og slullede sig Lil
Svearnes Skarer eller kjæmpede med dem om Byttet.
Navnet Austrveg er øiensynlig opstaaet paa samme Maade, som
Norges Na,•n: NorOrvegr, Noregr, den nordlige Vei. Det var i
begge Till"ælrle en Vei, rler benyttedes af store Krigerskarer, der
drog ud for al vinde nye Lande og nye Hjem, ikke blot for al
plyndre fremmede Kyster og saa vende tilbage til de gamle Boliger.
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Veien over Østersøen ned gjennem "Teichselen, Njemen og Dfina, og
videre gjennem Dnjestr og Dnjepr til Sortehavet, havde desuden fra
ældgamle Tider af været den store Handelsvei mellem Norden og
de græske og muhamedanske Folkeslag.
De nordiske Krigere, der i Begyndelsen af del 9de Aarlwndrede
drog denne Vei, benævnes af de samtidige kristne Forfattere R hos
eller Rus. Allerede Aar 839 hører vi, at Gesandter fra disse Stammer
kommer til Ludvig den frommes Hof, sammen med det byzantinske Gesandtskab fra Keiser Theo p hil os. Den tyske Keiser hørte
straks paa Sproget, at det var »Svear«, og mistænkte dem endog for
at være svenske Speidere.
Omkring Aaret 880 stødte de sammen med Araberne ved Kysterne
af det kaspiske Hav. En arabisk Historieskriver fra omtr. 912 e. Kr.
fortæller om »Russerne c, at de var velvoksne og af et skjønt Ydre;
de viser stor Dristighed i Angreb, men denne Dristighed viser de
ikke til Hest, de foretager alle deres Krigstag til Skibs.«
Videre siger han, »at naar en af deres Høvdinger dør, opkaster de
en Grav i Form af et stort Hus og lægger ham deri med Klæder,
Smykker og Levnetsmidler, Kar med Drikkevarer og Mønter. Alle
Stridigheder afgjøres ved Tvekamp· »Den, hvis Sværd er skarpest,
faar Ret. « Han beskriver videre deres Ofringer af »Mænd, Kvinder
og Heste. Præsten lægger en Strikke om Offerets Hals og hænger
det op i et Træ«. Punkt for Punkt gjenkjender vi her Sagaernes
Skildring af vore Fædres Udseende, deres Levevis, Sæder og Skikke.
Vi ser, at Langskibene har de taget med' helt ned i det kaspiske
Hav. Sandsynligvis har det været smaa, lette Fartøier, der lod sig
trække over Land fra Flod til Flod gjennem Rusland. Skibene
kunde Nordboerne ikke undvære ; de var først og fremmest et Folk
af Søkrigere; selv hvor det gjaldt at trænge frem over Ruslands
uendelige Vidder, maatte det ske tilskibs. Dette at føre Skibene
lange Veie over Land, er forøvrigt et Træk, der oftere møder os i
Sagaernes Beretninger, ogsaa om vore egne historiske Konger og
Høvdinger.
Omtrent paa samme Tid, som de ovennævnte Gesandter kom
til Ludvig den fromme, gjorde Høvdingen Rurik (Rørek) sig til Herre
over endel slaviske Folk og grundlagde Riget i Holmgard (Novgorod). To af hans Mænd indtog senere »Kønugard « (Kijew)
og grundlagde der et Rige, som siden forenedes med det i Novgorod.
Dette nordiske Rige i Rusland voksede sig stadig større og kaldtes i
Norden almindelig Gardarike, af de talrige befæstede »Gaarde«
(Gorody). der overalt opførtes til Forsvar af de gjorte Erobringer
mod de oprindelige Eiere. Mellem Gardarike og de nordiske Riger
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herskede i de første hundrede Aar en intim og livlig Forbindelse,
idet »Russerne« endnu betragtedes som Nordboernes Brødre og
Stammefrænder. Navnene paa deres Konger klinger ogsaa endnu
nordisk, om de end har faaet et slavisk Sving paa sig: Hu ri k =
Hørek, Oleg= Helge, Olga = Helga, Igor = Ingvar o. s. v.
Snart antog imidlertid Russerne de omboende slaviske Stammers
Sprog, medens Navnet Rus gik over ogsaa paa disse. Aar 1000
antog Kong Vl ad i 111 ir Kristendommen, der udbredtes fra Konstantinopel af. Hans Søn .Ja ros lav (.Jarisleiv) (t 1054) stod . endnu i
livlig Forbindelse med Norden og blev betragtet som en nordisk
Konge. Han var gift med en Datter ar Sveakongen Olav Skotkonung; Olav den hellige var hans Gjæst, og Magnus den gode blev
opdraget ved hans Hof. Endelig blev hans Datter ~lisabeth gift med Harald Haarderaade.
Efter Jarisleivs Død ophører imidlertid snart Slægtskabsfølelsen mellem Russer
og Nordboer, og det nordiske
Gardarike gaar over til den
Arnblsl, Monl rrn 003, fundet pnn Gullnnd.
slaviske Storstat Rus Ian d.
I det 9de, 1Ode og 11 te Aarhundrede drog imidlertid stadig nye
Skarer af unge, nordiske eventyrlyslne Krigere og Kjøbmænd over
til Gardarike, og derfra videre mod Syd, snart paa Erobringslog,
snart paa Handelsreise. Tusinder af græske og arabiske Mønter i
nordiske Gravfund minder om den livlige Forbindelse, som dengang fandt Sted mellem Norden og Sortehavslandene.
Disse Krigere kaldtes med en fælles Betegnelse Væringer,
eller Vare ger, el Navn, der sandsynligvis betyder eds for b u n cl n e,
af oldn. Var, edeligt Løfte eller Forbund.
Som før nævnt, truede de i Aaret 866 Konstanlinopel med Ødelæggelse. En indbyrdes Uenighed voldte imidlertid, at en Flok misl'ornøiede Væringer tilbød Keiseren i Byzanz deres Tjeneste, der med
Glæde blev modtaget, og fra nu ar danner de velvoksne, øksesvingende Nordboere Keiserens paalideligste Livvagt og Kjærnen blandt
hans Tropper. Den norske Vikingekonge Harald H aardera ade var,
som , ,i ved, en af Væringernes berømteste Høvdinger, om hvis
krigerske Bedrifter Snorre Sturlason i sin Heimskringla fortæller de vidunderligste Ting.
Et ærværdigt Minde fra Væringernes Heltesaga har vi den Dag
idag i den berømte Marmorløve fra Piræus. Engang stod den
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ved Athens Havn, og en nordisk Viking har da moret sig med at
hugge en drageslynget Huneindskrift rundt om dens hvide Bryst og
Lænder. Si'den blev Løven af Venelianerne ført til Venedig, og nu
vogter denf stolt og vældig, Indgangen til Dogestadens Arsenal. Det
hvide Marmor er bleven furet og slidt i Aarhundredernes Løb, og
Runerne lader sig ei længere tyde, men skjelnes kan de dog, og
Drageornamentet slynger sig endnu klart og elegant i ægte nordisk
Vikingestil rundt om Løvens vældige Lemmer, et talende og
uimodsigeligt Bevis for den nordiske Stammes Eventyrfærd i hine
fjærne Tider.
Vikingetogene vesterud - Vesterviking, som vore Fædre kaldte
dem - var fra Begyndelsen af rene
Plyndringstag hvor først norske,
siden ogsaa danske og svenske Høvdingesønner drog over Havet med
nogle faa Skibe og hærgede Kysterne, plyndrede Kirker og Klostre,
der laa nær Søen, fangede Trælle
og Trælkvinder til Gaardsdriften
hjemme og gjorde Strandhug, for
at skaffe Kosten til Mandskabet,
saa ofte, det gjordes nødvendig.
Disse Tog var til at begynde
med nærmest en Sommerbeskjæftigelse. De begyndte ved Foraarstid og afsluttedes saa tidlig, at man
Marmorloven frn Pincus.
kunde komme hjem ved Juletid
med det vundne Bytte, som kjærkomne Gaver og Tilskud til Vinterkosten.
Saaledes var de første Vikingetog til England og Irland, og saaledes fortsattes de en Tid ogsaa langs Frieslands og Frankrigs Kyster.
Men meget snart tog de en ganske anderledes Fart. De
voksede som en rivende Strøm i Voldsomhed og Omfang. Flaaderne
blev stadig større og større, ofte paa flere Hundrede Skibe, Besætningerne taltes shart i tusindvis. Man nøiedes ikke længere med
hvad man kunde finde ved Kysterne, man drog langt opad de
store Floder, trak, naar det kneb, Drageskibene overland til nærmeste Vand-vei og kom saaledes langt ind i Hjærtet af Tyskland og
Frankrig, hærgede rige Byer og tvang Landets Herskere til at kjøbe
sig fri for det frygtelige Besøg, med uhyre Summer i Sølv og Guld.
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Denne voldsomme Udvikling af Vikingetogene var allerede sket
i Løbet af det første halve Aarhundrede, og nu begynder en tredie
Periode: Plyndringslogene bliver til Erobringslog. Vikingerne vender
ikke længere hjem om Vinteren, men skaber sig en fast Basis i det
fremmede Land og overvintrer der, for naarsomhelsl at kunne benytte det gunstige Øieblik til at tage Kampen op og føre Angrebet
videre. Flere Hø,•dinger med store Flaader slaar sig sammen under
en fælles Leder, undertiden drager ogsaa Landets virkelige Konge
ud med hele dets Ledingsstyrke, og det gjælder ikke længere Hov
af Trælle, Vaaben, Gods og Guld, men Erobring ar store Landstrækninger, Dannelse af nye nordiske Riger.
Vi har før kortelig nævnt, hvorledes dette i stor Udstrækning
lykkedes, og hvilke dybe Spor disse nordiske Søkrigstog har sal i
Folkenes Udvikling og Historie. Efter denne Oversigt skal nu anføres Hovedbegivenhederne i de store Vikingetog mod Vest.
Paa sit Tog nordover mod V\' eser og Elben, for med Vaaben i
Haand at underkaste sig og kristne Sachserne, slødle Kar I den
store sammen med Kong Gotfred og fik at føle, hvad en nordisk Vikingekonges Magt betød; thi i Aaret 810 angreb Kong Gotfred Friesland med en Flaade paa 200 Skibe, hærgede de friesiske
Øer, overvandt Frieserne i tre Slag og satte Landet i Skat.
Aaret efter truede han med al vilde underkaste sig hele Tyskland og sagde, at han snart skulde aflægge Keiser Karl en Visit i
selve Aachen. Disse dristige Planer kom imi<llertid ikke til Udførelse, thi samme Aar blev Kong Gotfred dræbt af en af sine Hirdmænd, og hans Søn Henning slullecle Fred med Keiseren.
Der synes nu at have hersket forholdsvis fredelige Forhold i
nogle Aar. Men i Aarel 820 faldt aller en Flaade paa 13 Skibe sandsynligvis under lo af Gotfreds Sønner - over Friesland og
vendte hjem, rigt ladede med Bytte. Fra nu af var det, som om
alle Sluser var aabnede for Vikingestrømmen fra Nord. Aar ud
og Aar ind hærgedes de frugtbare Lande og rige Klostre langs
Tysklands, Nederlandenes og Frankrigs Kyster, idet Angrebene
stadig tiltag i Styrke og Voldsomhed og stadig strakte sig længere
mod Vest og Syd, indtil de naaede Kanalen, og derfra naturlig ogsaa udslraktes til England.
Værst gik det til i Aarene 834- 838, da Vikingerne hvert Aar
rasede med Ild og Sværd paa Hollands Kyster og langs opad Rhinmundingerne. Her gik det fornemmelig ud over den rige Handelsstad D ores tad (Wijk te Duurstede) i Provinsen Utrecht, lidt
nedenfor det nuværende Arnhem. Denne By stod ligesom Slesvig
(det gamle H e id ab y) i en overmaade livlig Handelsforbindelse med
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hele Norden, og var øiensynlig den fornemste Udskibningsplads for
hele det rige Land mellem Elben og Schelden . Gang paa Gang
blev denne By hærget og brændt, men reiste sig ved Hjælp af det
store Handelsrøre og det rige Opland l1Yer Gang igjen af Asken.
I Aaret 836 hærgedes foruden Dorestad ogsaa Antwerpen og
Witla (Geer-Vliet), og Vikingerne trængte videre op til Mecheln,
hvor de brændte og plyndrede og standsede først ved Lier i Brabant,
hvor to af deres Anførere Rolf og Ragnar pludselig døde.
Baade Karl den store og hans Søn Ludvig den fromme havde
søgt at indrette et fast Værn mod Vikingerne, til dels under Kommando af nordiske Høvdinger, der var gaaet over i deres Tjeneste,
og faaet Forleninger paa Kysten med dette for Øie. Meget havde
disse Foranstaltninger dog ikke hjulpet, da de ikke var baserede paa
noget flydende Forsvar, og ved Keiser Ludvigs Død i Aaret 840, hlev
Forholdene endnu gunstigere for Vikingerne, idet den gamle Strid
mellem Keiserens Sønner brød ud i fuld Flamme, og det store Rige
faldt fra hinanden og splittedes i Kiv og Strid mellem Kongerne,
mellem dem og Vasallerne, og mellem disse indbyrdes. »Nu, « siger
en gammel Krønike, »forsømtes Kystbevogtningen, Fiendernes Tal
forøgedes, og Nordmændenes, Danernes og Briternes Mængde voksede
til det utallige. De kristne blev hjemsøgte med Plyndring, Mord
og Brand fra alle Kanter. «
Vikingerne forstod da ogsaa tilfulde at benytte sig af de gunstige Forhold, og deres Tog blev stadig dristigere, ligesom Hærene
voksede i Antal, eftersom Faren ved Angrebene aftog, og Byttet tiltog.
I Aaret 845 drog saaledes Danerkongen Ha ar e k opad Elben med 600
Skibe og overfaldt Hamburg saa pludselig og uventet, at al Tanke
om Forsvar maatte opgives. Byen med Klostre og Kirker hærgedes
og plyndredes paa det forfærdeligste og blev tilsidst overgivet til Flammerne. Ansgar, »Nordens Apos.tel «, reddede ved denne Leilighed
med Nød og næppe sine kjære Relikvier og sit Liv i sidste Øieblik.
Paa denne Tid møder vi ogsaa allerede vore Fædres Langskibe
i den engelske Kanal og paa Frankrigs store Floder. I Mai 841
seilede Høvdingen Aasgeir opad Seinen, plyndrede og brændte
Ro u en og flere Byer og Klostre, for atter at forsvinde, lige saa
pludselig, som han var kommen, længe før Frankerkongen naaede
frem med sin Hær.
I Aaret 844 saa ogsaa Franskmændene ved Loires Bredder
med Forfærdelse de gabende Dragehoveder og de stribede Seil; de
hø1ie det haarde, barske Norrøne Maal klinge for første Gang, og
saa vilde, bredskuldrede, brynje- og skindklædte Kjæmper springe
iland fra de tjærede Skibe. Det første Møde blev her som overalt
Vor Somogt. D.
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ikke just af den glædeligste Slags l'or Værterne. Nan tes plyndredes
efter et større Blodbad, hvori ogsaa Biskoppen og flere Præster
maatte lade Livet for Nordboernes Langøkser og Sværd, og det omliggende rige og frugtbare Landskab delte samme Skjæbne. Det
synes, som om Nordboerne her har befundet sig saa vel, at de har
glemt Hjemmet og slaaet sig til Ro for længere Tid; thi det hedder,
at de førte Huse over fra Fasllandet til en Ø og besluttede at overvintre der. Senere hører vi, at de se iler opad G ar o n n e, helt til
To u lo u se; derfra drager de til Spanien, hvor de seiler opad
Guadalquivir til Sevilla, som de beleirede i
14 Dage. Her stødte de sammen med de krigerske Maurer, hvis udmærkede Krigsmaskiner og Vaaben tvang Nordboerne til at trække
sig tilbage efter blodige Kampe. Fra det kaspiske Hav til Gibraltar kjæmpede allsaa paa
denne Tid Nordboerne med Muhamedanerne,
der ogsaa ganske betegnende gjenkjendte Racen, da de traf den ved Sevilla; thi de arabiske Historieskrivere kalder Nordboerne her
som i det yderste Østen for »El Rus If. .
Sandsynligvis er imidlertid disse Tog til
Spanien, efter arabiske Beretninger at dømme,
ikke ophørt hermed, men har tværtimod gjentaget sig temmelig ofte gjennem hele Vikingeliden.
Frnnkiskc Krigere rrn Ile t !lclc
I Aarene 859- G0 slod en Flaade ar norAnrb. Efter cl Minlntm· 1 cl
diske Drageskibe for første Gang ind i » N.1· ørHnandsltrin.
v as und «, det trange Sund (Gibraltar), op langs
Middelhavets Nordkyst, som de hærgede og plyndrede paa vanlig
Vis. Ogsaa paa Majorka og Formentera aflagde de et Besøg, seilede
derel'ter op ad Hhonelloden og tog med sig hvad de kunde finde i
Byer og Klostre, og kom endelig til Italien, hvor de brandskatlede
Pisa og flere Byer.
I Aaret 845 seilede Høvdingen Ragnar op ad Seinen med
120 Skibe, og Paaskeaften erobredes og plyndredes for første Gang
Paris, der allerede dengang var om ikke Frankrigs Hovedstad, saa
dog en stor og rig Handelstad. Frankerkongen, Karl den s k a 1d ede, samlede vistnok en stor Hær, men foretrak dog at kjøbe sig
Fred for 7000 Pund Sølv, istedenl'or at vove en Kamp med Vikingehæren. Fra nu af hærges saagodtsom hele Frankrig fra Ende til
anden paa det forfærdeligste af Vikingerne, der fra Aaret 851 af
slaaer sig ned og overvintrer ved Mundingerne af de store Floder,
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og herfra gjør stadige Strejftog tilhest, tilfods og tilskibs ind i det
frugtbare Land, der ofte lægges bogstavelig talt øde. Al Modstand
synes som Regel brudt. Det blotte Syn af de frygtede Nordboere
bringer Frankerne paa Flugt , og Samtidens Krønikeskrivere finder
ikke Ord stærke nok til at male deres Sorg og Forfærdelse over
Landets sørgelige Skjæbne og Befolkningens Magtesløshed og Feighed.
,Af og til er der jo Undtagelser. En eller anden Greve eller
Biskop samler en Hær og kjæmper tappert, ofte ogsaa med Held,
mod Vikingerne; men det hjælper ikke stort i det almindelige
Nederlag. Pladsen tillader
ikke nærmere at følge alle
disse Kampe, der uafladelig
bølger frem og tilbage; det
er altid den samme Historie
om Plyndring , Brand og
Drab og store Løsesummer,
hvormedFrankerkongen kjøber sig en kort Fred for de
frygtelige fremmede.
Det, som gjør denne abSt.Cermain,&Pres
solutc Overlegenhed mulig,
er øiensynlig den taktiske
og strategiske Overlegenhed,
som Besiddelsen af en udmærket Flaade giver VikinParis og dens Forstæder 885.
gerne, og dernæst den urokkelige Disciplin, og den absolute Lydighed overfor den selvvalgte Konge
og de selvgivne Love, der binder dem sammen, medens paa samme
Tid cle brede Lag i det franske Folk har mistet det krigerske Sindelag, og alt er Strid og Uenighed, Svig og Troløshed mellem Landets
Herskere og Stormænd.
Landets Modstandsevne svækkes stadig mere; Tanken om alvorlig Kamp mod Vikingerne bliver mere og mere umulig. Store
Landstrækninger ligger øde og forladte, Flokke af graadige Ulve
streifer om i de før saa rige Landskaber, og Bønderne tør næppe
saa deres Korn i Nærheden af de store Landeveie. I Munkenes
Litani lyder Bønnen: »Frels os, o Herre, for Normannernes Raseri «.
Paris plyndres Gang paa Gang. Det voldsomste og mest storartede
Angreb foretoges i Aaret 885. Seinen var da i 2 Mils Afstand fra
Paris fuld af Vikingeskibe. Der nævnes 700 store, foruden en hel
Del mindre, og Antallet af Vikinger anslaas fra 35 til 40,000 Mand.
Byen laa dengang paa en Ø i Seinen, og de to Broer, der førte
6
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over til denne, forsvaredes af hver sit Taarn, der i en Fart opførtes
af Byens Besætning, under Ledelse af Grev Odo af Paris og Biskop
Ganzlin. Her stødte den vældige Vikingehær paa en haardnakket
og tapper Modstand . Gang paa Gang sloges dens Angreb tilbage.
Kastemaskiner, sydende Olie og Beg bredte Død og Ødelæggelse
blandt Nordboerne, der paa deres Side benytlede vældige Vogne,
med Tag af Egestammer, for at føre Murbrækkere frem mod Tnarnenc,
der samtidig angrebes ogsaa fra Skibene paa Floden. I de aarelange Kampe om befæstede Byer og Borge havde Normannerne lært
Beleiringskunslen fra Grunden af, og del ene Middel forsøgtes nu
efter det andet, for at indtage Byen. Graven søgtes fyldt, først med
Jord, Tørv, Træer og Grene, siden ogsaa med røvet Kvæg ja med
Ligene ar dræbte Fanger. Endel af Skibene fyldtes med Tømmer,
blev stukne ibrand, og med Trosser og Touge ført op mod Broer
og Taarne; disses langt fremspringende Underbygning standsede vel
Branden for en Tid, men Kampen endte dog med Seir for Vikingerne.
Veien opad Seinen Iaa nu aaben, og Landet mellem Seine og Loire
plyndredes paa det grundigste. Først i Oktober, Aaret efter kom
Keiser Karl den tykke den betrængte By til Undsætning med en
vældig Hær, men Resullalel blev som sædvanlig, at Keiseren i sin
Angst for Normannernes Vaaben betalle dem 700 Pund Sølv i
Løsepenge for Paris, samt Lillod dem at seile opad Seinen, for al
hærge i Burgund, som han fandt havde vist sig mindre ivrig ved
Landets Forsvar. De tapre Parisere næglede imidlertid at godkjende
denne skamløse Tilladelse og forbød Vikingerne al passere. Disse
vidste imidlertid som sædvanlig Raad. De trak blot deres lellc
Fartøier overland en Strækning paa ca. 700 Meler , til de var vel
ovenfor Paris, satte dem saa atter i Vandel og drog videre Lil
Burgund, lwor Byer, Kloslre og Kirker snarl stod i Flammer over
det hele Land.
Mærkelig nok havde hidtil de seirende og overmægtige Vikingeskarer endnu ikke forsøgt sig paa nogen varig Erobring af Land i
det svækkede og modløse Frankrig; men Tiden herlil var nu moden ,
og den Høvding, der evnede at samle de spredte Skarer ar vilde
Krigere mod et fælles Maal, blev som bekjendt Ganger-Rolf,
Ragnvald Mørejarls kjæmpestore Søn.
Fra Snorre vides det, at han paa Hjemveien fra en Vikingefærd
i Austrveg fik trang Tid paa Proviant til sine Folk og gjorde Strandhug i Viken, og at Harald Haarfager blev saa opbragt herover, al
Rolf blev erklæret fredløs, tiltrods for hans Moders Bønner og hans
mægtige Faders Venskab med Kongen.
Saa drog han som saa mange andre unge Høvdingesønner ml
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i Verden for at søge Lykken, dog med den Forskjel, at for Rolf
var Hjemveien afsk.aaret.
Da han saa Romsdalsfjeldene svinde
under Horizonten agterude vidste han, at det var for sidste Gang.
Hans Lykke maatte søges i de fremmede Lande.
Sagaen beretter, at han nu drog til England og endelig til
Frankrig, hvor han grundede Rudajarlernes Rige i Normandiet
og blev Stamfader til Vilhelm Erobreren og de senere engelske
Konger. Saavel af disse Sagaer som af samtidige og senere islandske,
engelske og franske Historieskriveres Beretninger synes det at fremgaa, at det virkelig er Ragnvald Mørejarls Søn, der erobrede Nor-

Normandiet.

mandiet og derved fik saa stor Indvirkning paa Europas senere
Udvikling og Historie.
Sin Opdragelse og Uddannelse som Høvding har han eller disse
Kilder vistnok faaet i den vældige Normannerhær, der fra Aaret 876
af uafbrudt kjæmpede i Friesland, Frankrig og England, og om
hvis Bedrifter ved Loires og Seinens Bredder og under Paris's
Taarne der før er bleven berettet. Lidt efter lidt har Rolf arbeidet
sig frem i første Linie, indtil han Aar 911 optræder som Norman•
nemes øverste Konge og Høvding i det store Slag ved Chartres
mod Grev Robert af Paris, hvor han forøvrigt øiensynligt har
maattet trække sig tilbage til sine Skibe efter en haard Kamp.
Hans Bedrifter baade før og straks efter dette Slag var imidlertid
af den Art, at Frankrigs Stormænd indstændig raadede deres Herre
og Konge, Karl den en fo 1dige, til at overlade Rolf det nordlige
Normandie og give ham sin Datter til Ægte, mod at han og hans
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Vikinger slog sig li1 Ro der og overtog Kystforsvaret mod de andre
Vikinger.
Kong Karl greb med Begjærlighed delte Haad; Rolf
syntes Betingelserne var gunstige, fandt sig i at hylde Kongen som
sin øverste Lensherre, lod sig døbe, og bød en ar sine Mænd at
fuldføre den sidste Formalitet: at kysse Kongens Fod, med del
bekjendte Resultat, at den stivryggede Nordbo løftede Frankerkongens Fod saa høit, at han faldt paa Ryggen, hvilket vakte stor
Latter blandt de omstaaende, siger Krøniken.
Rolf udvidede og befæstede med overlegen Dygtighed sin Magi
i Normandiet, og fra nu af er Vikingernes Plyndringstag imod
Frankrig praktisk talt tilende.
Nordboerne glemte snart deres Sprog, men ikke deres Nationalkarakter. Deres Krigeraand og Eventyrlyst, deres Daadstrang og
Ridderlighed var det, som satte den store Folkebevægelse i Scene,
som vi kjender under Navnet Korstogene, og som saaledes blev
en umiddelbar Fortsættelse af Vikingetogene, kun nu under Krislus's istedenfor under Thors Tegn.
Den samme Eventyrlyst og Uro i Blodet, der drev deres Forfædre paa Vikingetog Europa rundt, drev ogsaa Normannerne over
Havet og lod dem grunde nye Riger paa de britanniske Øer, i
Neapel og paa Sicilien, ja endog i Antiochia i det fjærne Syrien, og
den samme Arv fra de nordiske Søkrigere er det, der har skabt den
engelske Sømagt, og med den det engelske Verdensherredømme.
I selve England var man endnu fri for Vikingebesøg i henved
en Menneskealder, men ikke i Irland, som i de følgende Aar til
Stadighed hjemsøgtes af Normannerne. I Aarel 802 plyndredes det rige
og berømte Kloster paa Øen .Jona, paa Skallands Østkyst, og i de
følgende Aar omtales en Mængde Tog til Irland. Disse Tog har
dog sandsynligvis ikke været foretaget af større Flaader, og ol'lc
synes Irerne, især i Begyndelsen, at have gjort kraftig Modstand.
Flaadernes Størrelse og Togenes Voldsomhed tillager, dog stedse og
allerede i Aaret 830 hærges hele Landskabet Conall, og dets Konge
føres som Fange ombord paa Flaaden.
Forholdene i Irland var paa den Tid Vikingerne særlig gunstige; thi den keltiske Befolkning var delt i en Mængde Smaariger,
der indbyrdes laa i stadig Kamp og Strid med hinanden, og om
nogen Flaade eller Sømagt var der heller ikke Tale. Kelterne forstod sig hverken paa Søfart eller Handel. Det blev Nordboerne,
der lærte dem baade det ene og det andel, paa samme Tid, som de
selv tilegnede sig i ikke ringe Udstrækning Kelternes Kunst og
Kultur.
I Aaret 838 begyndte for Alvor Invasionen; thi i dette Aar kom
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Søkongen Thor gi l s med en Flaade paa 120 Skibe til Irland . Han
indtog første Gang Dublin, hærgede det hele Land, ødelagde Byer
og Befæstninger, Kirker og Klostre og vandt det ene Slag efter det
andet, indtil han inden kort Tid havde underkastet sig hele Irland.
Her indførte han nu de norske Samfundsskikke, udnævnte Jarler i
de forskjellige Provinser og paalagde Befolkningen en Personskat.
Allerede 8 Aar efter dræbtes imidlertid Thorgils ved Svig, og nu
reiste hele det irske Folk sig til en Kamp paa Liv og Død mod de
fremmede Herrer. I Løbet af de to følgende Aar synes de ogsaa
at have havt Lykken med sig, og drevet Vikingerne tilbage, men
Freden varede ikke længe ; thi allerede Aar 849 kom en vældig Flaade
paa 240 norske Langskibe de betrængte Vikinger til Hjælp. Der udbrød nu imidlertid en blodig Kamp mellem Vikingerne indbyrdes;
en dansk Flaade løb nemlig ind til Byen, lagde sig til Kamp mod
Nordmændene, overvandt dem i et stort Slag, plyndrede Byen og indtog
de Befæstningsværker (Borge), som Thorgils havde opført til dens
Forsvar. Nordmændene lod imidlertid ikke delte voldsomme Indgreb
paa deres egne Enemærker længe uhævnet. Aaret efter tørnede de
atter sammen med Danerne, og nu i et virkeligt Søslag, et af de
faa, som Vikingetogenes Historie kjender. Kampen varede efter de
ældste irske Beretninger i tre Døgn og endte med fuldstændig Seier
for Nordmændene, der nu atter satte sig i Besiddelse af Dublin og
dens Befæstninger. To Aar efter kom saa den norske Søkonge Olav
Hvite over til Irland. Han undertvang Danerne og grundede et
nordisk Rige i Dublin, der varede henimod halvfjerde Hundrede Aar.
Omtrent samtidig oprettede Brødrene Sigtrygg og I var Riger
i Waterford og Limerick , der dog aldrig blev af den Betydning, som Riget i Dublin. Alle disse norske Kolonier førte nu gjennem halvandet Aarhundrede en stadig Kamptilværelse med Krige
mod de andre irske Riger, mod Skotterne og mod Angelsachser og
Kelter i Vestengland og Wales. Lidt efter lidt stilnede dog Kampen
af, og efter Irerkongen Brian Borum bas store Seier over Vikingehæren ved C 1o n t ar f, Langfredag Aar 1014, synes fredeligere Tilstande at være indtraadt. Som vi ved fra Norgeshistorien, gjenoptog
Kong Magnus Bar fod, saa sent som i Aaret 1098, atter de norske
Vikingetog til Irland. Hans Plan om at danne et stort norsk
Rige, med Øen Man som Hovedstad, blev dog tilintetgjort ved hans
Død i 1103.
Det norske Rige i Dublin erobredes i Aaret 1175 af den engelske Konge Henrik II, men endnu længe bevarede norske Navne,
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og norske Sæder og Skikke Mindel om Nordmændenes Herredømme
i Irland.
I Aaret 832 begyndte Vikingerne for Alvor at hjemsøge Eng 1and. Ogsaa her var, som i Frankrig og Irlancl, Omstændighederne
gunstige for dem, og af samme Grunde, som næYnt for disse Landes
Vedkommende, nemlig Mangelen paa en egen Flaade til Landets Forsvar, og Rigets Splittelse i en Mængde indbyrdes uenige
Smaastater. I England var der paa denne Tid 7 saadanne mindre Kongeriger, hvoraf det sydligste, Higel
i \Vessex, var det mægtigste og besad et Slags - om
end svagt befæstet - Hegemoni over de øvrige, hvoraf
Northumberland, Østangelen og Merkia var
de vigtigste og mest selvstændige.
I England, som i Frankrig, var Vasal væsenet temmelig udviklet, og den store Bondebefolkning ifrcrd
med at tabe sin Bel) dning for Landets Forsvar. Del
er dog tydeligt, al Vikingerne i England møder en
ganske anderledes haardnakket og kraftig Modstand,
end i Frankrig, og naar det alligevel ender med, al
del store og folkerige Land i en vis Periode bliver
fuldstændig erobret og gjort til et nordisk Rige under
en dansk Konge, saa skriver delle sig udentvivl fra
Landets særegne Beliggenhed, som en havomflydt Ø.
Denne samme Beliggenhed, der i senere Tider har
Angelsnchsl• I< l,rl!(cr , skabt Englands Storhed og Herredømme over Havene
og sikret det mod enhver l]endllig Invasion, var dengang en Fare og en Svnghed.
Denne tilsynelndende sna mærkelige Forskjel ligger simpelt hen
deri, al medens del engelske Folk i vore Dage er Verdens mesl
søfarende Nation og eier dens største saavel Krigs- som Handclsflaade, var dengang det modsatte Tilfældet. Del angelsnchsiskc
Folk var intet søfarende Folk og eiede ingen Flaade Lil sil Forsvar,
medens derimod Fienderne, de nordiske Vikinger, netop helragtede
Søen som deres rette Element. og besad en overmaade talrig og for Datidens Maade at føre en Angrebskrig paa - særdeles velskikket Flaade.
Ved Hjælp af denne kunde de selv altid vælge Tid og Sted for
Kampen, altid optræde overraskende, og altid forsvinde lige saa
pludseligt, naar dette fandtes nødvendigt. Ved Hjælp af den samme
Flaade erhvervede Vikingerne sig ogsaa snart faste Punkter i Englands Nærhed, saavel i Syd, som i Vest og Nord, og fra disse
Punkter ved de franske Floder, i Irland og paa de nærmeste Øer i

49

Atlanterhavet, kunde de nu iværksætte et fuldstændig omfattende
og uafladeligt forsat Angreb paa Øriget, der laa ganske hjælpeløst
paa Grund af sin Mangel paa Skibe og Søfolk.
I Aaret 851 kom Vikingerne med en vældig Flaade paa 350
Skibe ind paa Themsen, drev Kongen paa Flugt og hærgede London og Cant e rbury. Dette blev ogsaa det første Aar, at en Vikingehær overvintrede i England. Senere blev dette Reglen.
Togene antager saaledes store Dimensioner, og Vikingerne
tager fast Ophold Aaret rundt, snart i et, snart i et andet af de
engelske Riger. Kampen bølger
frem og tilbage ; men i det store
og hele har Vikingerne Overtaget.
Endelig fandt de dog i Kong Alfred den store en Modstander,
der ialfald til en vis Grad formaaede
at holde dem Stangen. Han anvendte hertil to særdeles virk.somme
Midler. For det første lod han i
Sydengland bygge en Flaade af
Langskibe, og dernæst skabte han
en staaende Hær. Han opnaaede
dog kun at drive Vikingerne ud
af W essex og begrænse deres Herredømme til Landet Nord og Øst for
den gamle romerske Landevei,
Wætlingastreet, der fører fra
En engelsk Konge dræbes af Vikinger.
London til Chester. Men denne
Ener en nngelsacbslsk Tegning.
Del, næsten to Trediedele af hele
England, kaldtes herefter Danelag, og her dannede nu Nordboerne snart den herskende Klasse, J ordeieradelen, medens Angelsachserne sank ned til at blive Smaabønder. I vel et Decennium
havde nu England Fred, men i Aaret 892 gaar det atter løs, idet
en af de vældige Vikingeflaader, der havde hærget Nordfrankrig,
vendte sig mod England og kastede sig over Wessex, under Anførsel
af den berømte Vikingehøvding Ha as tein (Hast in g). Koqg Alfred,
der maa have været alsidig begavet og dygtig, baade som Konge og
som Menneske, optræder nu som Skibskonstruktør og bygger Skibe
efter sin egen Tegning, høiere og længere end Vikingernes, og med
op til 60 Aarer. Det synes imidlertid, som om han har maattet henvende
sig til Udlændinge, for at faa :Mandskab til dem. Det lykkedes ham
ogsaa denne Gang at faa Vikingerne til at fortrække. Efter hans
Død i Aaret 901 fortsætter hans Efterfølgere tappert og med Held
Vor Somugt. D.
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Kampen mod Danerne, og i Aaret 936 vandt Kong Athelstan en
afgjørende Seir ved Brunanburg (Brumby) over en Hær af Daner
og Nordmænd. I de følgende Aar førtes fremdeles blodige Kampe,
især i Northumberland, hvor de norske Kongesønner O 1av K v ara n
og Erik Blodøkse kjæmper om Magten. Den sidste blev imidlertid fordreven og tog atter fat paa Vikingelivet, og fra nu af har
England Fred i henved 40 Aar. Saa gaar det imidlertid løs for
Alvor; thi nu skal selve Danmarks Konge, Svend Tv es kj æg, holde
sit berømte Løfte til Jomsvikingerne ved sin Faders Gravøl og
erobre England. I Aaret 991 kommer han da over med en stor
Flaade og sluttede straks Forbund med den norske Kongesøn O 1av
Trygvessøn, Vikingetidens personificerede Ideal, og Sagaernes mest
lovpriste Helt. Sammen var disse to uimodstaaelige; de gik fra
Seir til Seir, og Kong Ethelred den raadvilde maatte betale snart
10,000 snart 16,000 Pund Sølv og paalægge Folket en regelmæssig Skat til Vikingehærens Underhold, for at faa den til nogenlunde at holde Fred. I Aaret 994 reiste Olav hjem for at vinde
sine Fædres Rige i Norge; men Svend slap ikke derfor sin store
Plan, og efter en Række blodige Kampe stod han virkelig i Aaret
1013 som Englands enevældige Herre. De eneste Modstandere, som
han under disse Kampe ikke formaaede at knække, var Jornsvikingehøvdingen Thor k e 1 den høj e, og den norske Kongesøn
01 av H ara 1d s søn, den senere O 1av d en h e 11 i g e, der begge
havde taget Tjeneste som Høvdinger for Ethelreds staaende Hær
, Thi n g manna 1i d «, og som saadanne forsvarede London saa godt,
at den danske Konge maatte opgive Beleiringen af denne By.
Allerede Aaret efter døde Kong Svend , og Englands endelige
Erobring af hans Søn Knud den store hører ikke ind under den
egentlige Vikingetids Historie.
Der skal herefter i korte Træk gjøres Rede for de Skibe og
Vaaben, hvormed vore Fædre udførte deres Bedrifter, og den Opdragelse og Krigeruddannelse , der lærte dem at bruge disse Skibe
og Vaaben paa en saa glimrende Maade.
Der er i det foregaaende bleven vist, hvorfor og hvorledes vore
ældste Fædre uimodstaaelig følte sig draget henirnod Krigen og
Krigerlivet, og hvorledes den fribaarne nordiske Yngling ansaa
Vikingefærden som den selvskrevne Vei til Hæder og Værdighed,
til Gods, Anseelse og et godt Eftermæle.
Selve Religionen, Asatroen, var jo ogsaa en udpræget Krigerreligion. I V a 1ha 1 var der kun Plads for de tapre Krigere, der
faldt i aaben Kamp paa Slagmarken, eller paa Langskibets blodige
Dæk. Kom Døden udenfor Valpladsen, saa »mærkede man sig med
7"
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Geirsod « ~: faldt for sit eget eller sine nærmestes Spyd eller Sværd.
Den, der døde paa Sottesengen, uden Hjælp af det blanke Staal, var
ubønhørlig hjemfalden til den gustne Hel s frygtelige Boliger. For
den, der segnede i Slaget, aabnedes derimod det skinnende Valhals
Porte paa vidt Gab, Valkyrierne dannede Æresvagt, 0 din selv,
Krigsguden, bød dem velkommen blandt E in h e rj er n e, og Brage
sang deres Livsdrapa og forherligede deres Kampe og Bedrifter Lil
Harpens Klang.
Betegnende er deres Ideal for Livet hinsides, Forestillingen om
den Belønning, der ventede efter Jordlivets uåfbrudte Farer og
Kampe. Man skulde tro, det var Fred og Hvile og Lykke, som i
de kristnes Himmel, eller skjønne Kvinder og uafbrudte Nydelser,
som i Muhamedanernes.
Nei, tvæ1iimod ! Belønningen for de tapreste og bedste, Tidens
Stormænd og Helte, var ingen af Delene. Den var den evig fortsatte Kamp og Slagtummel, idealiseret kun derved, al Kjæmperne
ikke kunde dø, og Kampen derfor ikke faa Ende , da de faldne
reiste sig Dagen efter, atter parate til at fortsætte Striden.
Med saadanne Livsvilkaar, saadan Samfundsopfattelse og saadan
Religion er det klart, at enhver fribaaren Ynglings Opdragelse gik
ud paa at uddanne ham til Kriger, og da navnlig til Søkriger og
Sømand.
Opdragelsens første og eneste Maal var for Drengenes Vedkommende al øve dem i alle de Idrætter, der siden kunde komme
dem til Nytte under deres Løbebane som Krigere.
I Norge herte de først og fremmest alle de Idrætter, der hørte
Søen og Vikingelivel Lil. Sagaerne har Beretninger om deres utrolige Færdighed i at svømme og dykke. Selvfølgelig lærte de ogsaa
at styre en Baad, passe et Seil og bruge en Aare, om end disse
Færdigheder ansaaes som saa selvfølgelige, al Sagaerne sjældent
nævner dem blandt de egentlige Idrætter.
Her, som overalt, var Olav T ry gv es søn del store Ideal, den
uovervindelige Idrætsmand, for hvem de bedste maatte bøie sig i
stum Beundring. Efter ham nævnes Hakon den gode, Magnus
Barfod, Sigurd Jorsalafar, Sigurd Slembe og Islændingerne
Gunnar fra Lidarende og Skallagrim som navnkundige Idrætsmænd, der stod som Mønstre for Tidens Ungdom.
Om Olav Trygvessøn fortælles det, at han var den bedste til al
svømme og dykke i Norge og paa Island, at han sprang sin egen
Høide i fuld Rustning, og at han kunde gaa udenbords paa Aarerne,
medens hans Mænd roede, og kaste med tre Sværd, saaledes, at et
af dem altid var i Luften.
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Foruden i disse Idrætter øvedes de unge Mænd her i Norden
i at bruge Sværd og Skjold, skyde med Bue, kaste med Spyd,
brydes og spille Bold, gaa paa Ski, ride og løbe omkap.
Desuden ansaaes det for en Ære at forstaa sig paa Skjaldekunst, kjende Lov og Ret, og de gamle Sagn og Sagaer, og kunne
fremmede Tungemaal. At vise Tegn paa Smerte, eller give sig for
Kulde, Hunger eller Tørst, var enhver fri Mand uværdigt og betrag-

Gokstadsklbet, styrbords Side,

(Ener Fotogrnfl).

tedes som den største Skam, hvorfor man ogsaa under Opdragelsen
trænerede sig i denne Retning, indtil Krigs- og Vikingelivet skaffede
Øvelse heri mere end nok.
Det ret strænge Klima, og de vanskelige Livsvilkaar i Landet,
var en god Skole i Nøisomhed og Haardførhed, og det er med
dette for Øie meget naturligt, at vore Fædre i den Tids Kampe
med blanke Vaaben Mand mod Mand, hvor det først og fremmest
gjaldt personligt Mod og Koldblodighed, Styrke og Vaabenfærdighed,
maatte blive de seirende ligeoverfor de kristne ' Landes mindre krigerske Folkeslag.
Gaar vi nu over til Vikingetidens Kampmidler, kommer ,i først
til selve Skibene. Disse var jo den uundværlige Betingelse for,
at Vikingetogene overhovedet kunde finde Sted, og det var Skibene,
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den letbevægelige Sømagt, der fremfor alt gjorde Nordboerne saa
farlige og saa uovervindelige ligeoverfor de kristne Staters langt
talrigere, men tungt bevægelige Hærmasser.
Om disse Skibes Udseende, Størrelse og øvrige Egenskaber
kan vi danne os et temmelig nøiagtigt og korrekt Billede; thi dengang, som nu, indtog Skibet og alt, hvad dertil hø1ie, en fremskudt
Plads i Nordboens Tanke og Følelsesliv og derfor ogsaa i hans
mundtlige Traditioner og Sagn, der senere blev nedskrevne og
overleverede Eftertiden af Sagaskriverne.
Men en endnu sikrere Kilde end Sagaernes Beretninger har vi
dog til at bedømme de Fartøier, 11\'ormed Vikingerne pløiede
Havene; thi et af disse Fartøier selv, et Langskib, der for tusind
Aar siden skar Bølgerne, styret af en brynjeklædt Vikingehøvding,
staar nu i Norges Hovedstad, trukket frem af Jorden efter den
tusindaarige Hvile.
Det er det bekjendte Gokstadskib, der i Sommeren 1880
blev gravet ud ar en Kjæmpehøi ved Gaarden Gok.stad ved Sandefjord, i det sydlige Norge. Allerede i 1867 havde man forresten
fundet et endnu ældre Vikingeskib i Nærheden af Sarpsborg; men
dette var næsten helt fortæret af Tidens Tand, medens Gokstadskibet, paa det øverste af Stævnen og et Gjennembrud af den ene
Skibsside nær, fandtes, som da det sidst flød paa Vandet.
Fra disse Fund og Sagaernes Beretninger, samt Billeder paa det
berømte Bay e u x tapet, der fremstiller \'Vilhelm Erobrerens Tog
mod England, ved vi nu, at Vikingeskibene efter vor Tids Begreber
var smaa, lavbordede, lange og smalle, aabne klinkbyggede*) Fartøier med en Mast og el firkantet Raaseil, en Række Aarer, fordelte
langs hele Skibssiden, og spidse Stævne, der ofte prydedes med forgyldte eller malede Dragehoveder, eller andre Hoveder af Dyr eller
Mennesker, en Skik, der jo har været bibeholdt indtil vore Dage i
de saakaldte G a II ions figurer, som dog er af en mere fredelig
Karakter og et mindre skrækindjagende Udseende, og som desuden
nu er helt ved at forsvinde, ialfald fra Krigsskibene. De Skibe,
der var byggede særlig til Krigsbrug, kaldtes Langskibe; de
mindre og simplere af disse benævnes i Almindelighed Karve eller
Snekke, medens de store, drageprydede Høvdingeskibe kaldes
Drage eller Skeid. Det karakteristiske ved Krigsskibene var, nt
de var byggede til at komme hmiigt og sikkert frem, og derfor
") Klinkbygget kaldes et Fartøi, naar Plankerne i den udenbords l{)ædning er
lagt hver med sin Underkant over den øverste Kant af den nedenfor liggende.
Kravelbygget er derimod Fartøiet, naar Plankerne i !{)redningen ligger l{ant
mod Ifant.
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altid havde baade Seil og saa mange Aarer, som Fartøiets
Længde tillod. Der nævnes i Sagaerne Langskibe med fra 16
til 45 Par Aarer. Gokstadskibet har 16, Olav Trygvessøns berømte
»Ormen den 1an g e , havde 34, medens Knud den stores Drage
skal have havt 60 Par Aarer. Om Fartøiernes Længde kan vi
kun danne os en Mening ved Hjælp af Antallet af Aarepar, og Afstand mellem Tofterne eller Robænkene. Denne har imidlertid

Goksladsklbel, bagbords Side. (Efter Fotografi 1.

øiensynlig varieret betydelig. For Ormen den langes Vedkommende
vides~ dog, at Fartøiet var omtrent 50 Meler langt i Kjølen, og
meget bredt og høit i Forhold dertil. Den ha,,de forude i Stævnen et Dragehoved og agter en Dragehale, begge tilligemed de
langs Skibssiden ophængte Skjolde og Vindfløien paa Toppen
lueforgyldte.
Seilet var som nævnt kun et firkantet Raaseil, oftest af Vadmel eller Seildug, og paa Krigsskibe, stribet med blaa, røde og grønne
Duge og undertiden udstyret med fantastiske Billeder. Til Pryd
hængtes desuden en Række malede, blanke eller forgyldte Skjolde
udenbords langs Rælingen, saaledes, som man fandt det paa Gokstadskibet. Dettes fine og elegante Linjer og udmærkede Snedkerog Tømrerarbeide viser, at Skibsbygningen stod paa et meget høit
Standpunkt. I 1893 byggedes en nøiagtig Kopi af Gokstadskibet,
og denne seiledes over Atlanterhavet til Chicagoudstillingen. Paa
Veien viste den gamle Vikingehøvdings Skib sig baade at seile og
ro udmærket og at være et glimrende Søskib, til Trods for, at det
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var et af de allermindste Langskibe og næppe nogensinde
var tænkt anvendt til nogen »Vinlandsfærd «.
Masten var indrettet til efter Omstændighederne at
reises eller lægges ned
ved Hjælp af et forude
~>
anbragt Spil, og støttedes tværskibs med to eller
tre Vant paa hver Side,
og langskibs med Barduner og Stag. Seilet
var fæstet til en Raa med
Rakke rundt om Masten
og kunde rebes og brases
Hul for Hnmlcbnnndct, frn en 1
efter Vinden. Dækket Aore\old med
Gokstndsklbct fundet Band.
dannedes af løse Lemme
mellem lavtliggende Dæksbjælker, og forude og agter var
indrettet Øser u m for at lænse Fartøiet, hvad der ,,et
ofte var nødvendigt. Aarerne laa paa de større Skibe
ikke i Gafler, men blev stukne ud gjennem Huller i

Gokstndsldbct. Udslmnrne Dyrehoveder pnn Tcltbukltcncs ovre Ende.[ _

Goks Indsk ibet.
Rorpind.

Skibssiden, der under Seilads kunde lukkes med en Træplade. Rorkarlene sad paa Ro bænke, der paa større
Fartøier næppe har gaaet tværs over Dækket, men kun
saa langt ind midtskibs, at det nødvendige Antal Roere
fik Plads paa Bænken; herved fik man da midtskibs
efter hele Fartøiets Længde en fri Passage, hvad der
med den Tids Kampmaade var omtrent nødvendigt. Paa
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mindre og smallere Langskibe opnaaede man det samme ved at
gjøre Tofterne løse og tage dem bort under selve Kampen, naar
Skibene var surrede sammen, og Aarerne altsaa alligevel ikke kunde
bruges.
Roret var ikke som nu anbragt paa selve Agterstævnen, men
noget forlig paa høire Side, naar man ser forud. Heraf fik denne
Side det Navn, den endnu har tilsøs, nemlig Styrbord, medens
den anden Side fik Navnet Bagbord. Roret bestod af en bred

Normnnnlske Skibe frn Bayeuxl4pelel.

Aare, der holdtes fast til Skibssiden ved Touge og kunde hales op,
naar Vandet blev for grundet; Rorpinden gik tværskibs ind, og Rormanden sad eller stod agtenfor denne.
Pladsen mellem to Robænke kaldtes et Rum, og Skibets Størrelse betegnedes i Almindelighed ved at angive, hvor mange Rum
det havde. Hvert Rum deltes igjen i to Halvrum, og til hvert Halvrum hørte et vist Antal Folk, i Almindelighed 4, men underliden,
som paa Ormen den lange, helt op til 8 Mand. Heraf kan man nogenlunde slutte sig til Besætningernes Størrelse. Paa Gokstadskibet maa
denne saaledes have beløbet sig til ca. 70 Mand, og paa Ormen den
lange antagelig til henimod 600, idet det maa erindres, at der saavor Somngt D.
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vel foranfor som agtenfor Robænkene altid var Plads til en hel
Del Folk, foruden til Høvdingen og hans fornemste Kjæmper.
Skibet deltes forøvrigt altid i 5 Afdelinger.
Agterst
kom Lyftingen, hvor Høvdingen havde sin Plads, foranfor
denne var Forrummet, hvor
Høvdingens gjæveste og
nemste Kjæmper opholdt sig,
og hvor Høisædekisterne med
Vaabnene havde deres Plads.
Længere forlig, paa begge Sider
af Masten, kom Krapperummet, foranfor dette igjen Saksen e, hvis forreste
Del ogsaa benævntes R au s n, og endelig
Pladsen længst forude i Fartøiet ved Dragehovedet, der benævntes Ha Isene. Her stod
Høvdingens Mærke under Kampen, og hertil
fordeltes de stærkeste og tapreste Kjærnper,
der kaldtes Stavnboere; det var en stor
Ære at faa sin Plads blandt disse, der under
Slaget altid maatte tage det første og haardeste Stød. Hvert Skib havde foruden Høvedsmanden en Styresmand, en Kok og bestemte Rorkarle. Til Fartøiet hørte mindst
en mindre Robaad, Fortøiningstoug, Landr,
gangsbræt, Baadshager, Anker og Spil.
Handelsskibene, hvoraf der ogsaa
nævnes mange i Sagaerne, har væsentlig
Sv1crd.
Økse.
skilt sig fra Langskibene derved, at de var
kortere, bredere og mere høibordede og sødygtige, men med mindre
fine Linjer, uden Dragehoveder og Skjolde og kun ind rettede til
Seilads, idet hele Midtrummet var forbeholdt
Lasten, der førtes, omtrent som man den Dag
i dag ser det paa de norske N ord I ands j ægter, der med den høie, lodrette Forstævn, det
ene store Raaseil, det løse Dæk og hele Bygningen kun er lidet forskjellige fra de Fartøier,
der for tusind Aar siden beseilede den norske
Vestkyst. Handelsfartøierne benævntes i Almindel~ghed Byrding eller Knar.
Hjelm.

fw-
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De Vaaben, der anvendtes i Kampen, var dels blanke Vaaben, dels Kastevaaben og dels Skydevaaben.
Desuden anvendtes til Forsvar og Dækning: Hjelm, Skjold
Brynje eller Panser.
Saavel Angrebs- som Forsvarsvaaben var ikke synderlig forskjellige fra dem, der brugtes i den nærmest foregaaende Periode,
og de holdt sig ogsaa temmelig uforandrede gjennem hele Vikingetiden og Middelalderen, om end
de undergik en jævn Udvikling, hvad Materiale,
Form og Udstyrelse angaar.
Af de blanke Vaaben var Øksen saa at sige
det nationale Vaaben her i Norden. Den var let at
forarbeide, kunde gjøres af enhver Smed; den kunde
bruges baade til Redskab og til Vaaben og den gav
vældige Hug, der gik igjennem baade Skjold og
Hjelm. Det var derfor naturligt, at den blev det
uundværlige Yndlingsvaaben for de armstærke Vi- Paal•lav
kinger. Grækerne kalder derfor ogsaa Væringerne for »de økseb ærende Barbarer fra Thule «.
Økserne havde mange forskjellige Former; de kunde have meget
bredt eller ganske smalt Blad, og have langt eller kort Skaft. Ofte
var de forsirede og indlagte med Figurer i Guld, Sølv og Bronze,
baade paa Blad og Skaft. Mange Økser havde deres eget Navn og
deres egen Historie og gik i Arv fra Fader til' Søn, som et værdifuldt Klenodie. Mest bekj endt er Hellig Olavs Økse »H e 1 «, som
hans Søn Magnus den gode senere svang med saa uimodstaaelig
Kraft under den berømmelige Kamp paa Lyrs kovsheden.
Efter Øksen var Spydet det almindeligste Vaaben. Det anvendtes baade som Stødvaaben og som Kastevaaben, og undertiden
ogsaa som Hugvaaben. Tunge Spyd med hugjærnformet Blad
kaldtes P a a 1stave. Skafterne , •ar oftest af Ask, undertiden op til
3 Meter lange, og ofte ligesom Bladene smukt ornamenterede med
indlagte For_siringer af forskjellige Metaller.
Sjældnere, men øiensynlig ogsaa endnu mere skattet end Øksen
og Spydet, var det gode Sværd. Dette var altid anset som Mandens
bedste Klenodie; det fik sit eget Navn, Skjaldene sang dets Pris, og
det fulgte oftest sin Herre i Graven. Sværdene, ialfald de bedste
og kostbareste, var næppe smedede her i Norden. Der behøvedes en
større Vaabensmedkunst, og et ganske anderledes bearbeidet Materiale, end til Øksen og Spydet. De fleste Sværd, der nævnes med
Berømmelse i Sagaerne, og de talrige, rigt smykkede Eksemplarer,
der findes i Gravhøiene , har saaledes sandsynligvis deres Oprin8*
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delse fra de sydligere, kristne Lande, og da hyppigst fra Frankrig
og England, men ogsaa fra Grækenland, Italien og Spanien. Undertiden er de vel kjøbte paa Handelsreiser, men vistnok oftest taget
fra overvundne Fjender eller gjort til Bytte i plyndrede Borge og Byer.
Sværdene kunde være eneggede og tveeggede. De førstnævnte

S,•,enlfæstcr frn Vlklngetlllen.

kaldtes Saks-Sværd og var beregnede paa at give tunge Hug,
medens de tveeggede baade anvendtes som Hug- og Stikvaaben.
Der anvendtes ikke egentlige Parerplader til Dækning af Haanden,
idet Modstanderens Hug optoges med Skjoldet. Haandtaget var af
Jærn, Bronze eller Træ, endte i en Sværdknap af Ben eller Metal
og skiltes fra Klingen ved et smalt Tværstykke. Saavel dette, som
Haandtaget (Hjaltet) og Knappen, ofte ogsaa selve Bladet, var prydede med Forsiringer i Guld og Sølv, ofte i overmaade smukke og
smagfulde Former. Der stilledes store Fordringer til et godt Sværd.
Klingen rnaatte kunne bøies med Spidsen ind til Hjaltet og derpaa
atter springe tilbage, uden at faa nogen blivende Bøining; den
maatte være skarp som en Ragekniv og samtidig seig og haard,
saa den ikke snart blev sløvet i Striden.
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Det mest navnkundige af alle Sværd er vel Hakon
den godes berømte »Kværnbiter «. Det kunde - fortælles der - spalte en Møllesten lige til Øiet, og med
det i begge Hænder kløvede Kongen i Slaget ved Fitjar
Kjæmpen Eyvind Skreias Hjelm og Hoved, helt ned til
Skuldrene.
Som Kastevaaben anvendtes almindelige Stene
af passende Størrelse, eller særskilt tildannede V a abens tene, der kastedes ved Hjælp af Stavslynger (Kjæppe,
kløvede i Enden) eller Baandslynger. Desuden anvendes
korte og lette Spyd og, ialfald tilsøs, ogsaa de tungere
Paalsta ve.
Skydevaabnene var Buen og Pilen. Buen var i
sin ældste Form en Langbue af Ask, Enebær , Horn
eller Staal. Senere fik man ogsaa Laasbuer. Pilene var
indtil 1 Meter lange, med Spids af Ben eller Staal, undertiden med, undertiden uden Modhager. Pilen styredes af fire Rækker Fjer paa Skaftet,
der ofte var forsiret med Guld eller Sølv og
forsynet med Ejerens Navn eller Mærke.
Bueskydning var anset som en af de bedste
og nyttigste Idrætter, og mange bragte det
heri overmaade vidt. Som den bedste Bueskytte i Norge nævner Sagaen, som bekjendt,
Einar Tambarskj'ælver.
Foruden Haandskydevaa·ben, brugtes ogsaa ved Beleiringer af Byer og Borge
sindrig konstruerede Kaste maskiner, Va 1s lyn ger, der kastede vældige Stene mod
Murene. For at ødelægge eller bestige disse,
brugtes ogsaa Kasteller, Stiger paa Hjul
og Gravsvin, der var stærke Skjærmtage,
under Beskyttelse af hvilke man kunde naa
hen til Muren og undergrave den. Forsvarerne brugte ligeledes Valslynger, og desuden
brændende Tjære, Svovl og Beg, kogende
Vand og smeltet Bly, der hældtes over Angriberne. Endvidere anvendtes I g e 1katte,
Brynklunger og Løbehjul, altsammen
tunge, svære Tingester, de to første forsynede med Pigge og Tænder, der kastedes
ned paa de stormende fra Murene. Miner
Bue med Pil.

Sværd
fra Vikingetiden.
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fyldte med brændbare Stoffer, og den saakaldte græske Ild synes
ogsaa at have været kjendte og anvendte af Vikingerne.
Ombord anvendtes Baadshager til at hugge fast i det fiendtlige Skib og hale det til sig. Undertiden brugtes ogsaa Slagbrande, svære piggede Bjælker, der reistes lodret op og dreiede sig
om Hængsler i den nederste Ende. Kom man et fiendtligt Skib
nær nok, lod man Slagbranden falde ned over delle, for at knuse
og ødelægge dets Besætning.
Af Forsvars- og Dækningsvaabnene var S kj o Id et det uundværligste. Med dette optoges og afpareredes Fjendens Hug og Stik,
og saavidt muligt de flyvende Kastespyd og Pile. Skjoldet var i
den ældste Tid altid rundt, senere brugtes ogsaa trekantede Skjolde.
Det var oftest af Træ, forsynet med en Kant af Metal, og en
Bule af Jærn eller Bronze, samt et Haandtag paa Bagsiden. Høvdingers og Stormænds Skjolde var olle rigt ornamenterede, forsynede
med malede og indlagde Billeder og Runer, og undertiden belagte
med Plader ar Sølv eller Guld. Den menige Mands Skjold var,
som de i Gokstadskibet fundne, gjort af lette Gran- eller Fyrreplanker,
malede med en eller anden Farve, forsynede med Kant og Bule af
Jærn, og med et Haandtag ar Træ tværs over Bulens Hulning. Synderlig modslandskraftigt var et saadant Skjold ikke, og vi hører
derfor ogsaa ot'te om, at de splintres og kløves af et kraftigt Hug,
eller gjennembores af et Spydstik.
Da Skjoldet selvfølgelig ikke kunde give tilstrækkelig Dækning,
særlig mod Pile og Kastespyd, maatte der ogsaa skaffes Beskyttelse
paa anden l\Iaade. Det skete ved at beklæde hele Legemet med en
Pansersærk ar sammenniltede Staalringe, Brynje, eller med cl
Panser af tykt og haardt Læder, som Forfatteren af Kongespeilel
særlig anbefaler til Brl1g ombord. Sjældnere omtales i Sagaerne
Rustninger af Staal eller Jærnplader (Spangebrynjer), der
først i den senere Middelalder kom i Brug her i Norden.
Hj el 111 en var oftest af Staal og kunde have meget forskjellig
Form og Udstyr. For den menige Mand var det i Reglen kun en
rund Jærnhat med flad Kant, men for Høvdingens Vedkommende
var den gjerne prydet med et særligt Hjelmmærke, som oftest et
Dyr eller en Fugl, og dækkede ogsaa Nakken og Kinderne, samt
havde en fremspringende Skjærm foran Næsen. Sagaerne nævner
ofte Hjelme af Sølv og Guld, der som Hakon den godes i Slagel
ved Fitjar lyste i Solen og tjente som Samlingsmærke for Hæren,
men ogsaa som Maal for Fiendens Vaaben .
Gaar man nu fra Tidens K a 111 p mi d I er over til at betragte
den Maade, hvorpaa de bragtes til Anvendelse i Søkrigen,
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det, som man med et moderne militærvidenskabeligt Udtryk kalder
Søkrigens Strategi og Taktik, saa vil man straks se, at der i
saa He11seende er en Væsensforskjel mellem før og nu.
I vor Tid, som i den forud for denne gaaende Se i Iskib spe ri ode efter Middelalderens Slutning, er det det enkelte Krigsskib, med alle de til dette som et organisk Hele
hørende Vaaben, Artilleri, Torpedoer og Vædder, der
danner Enheden og afgjør Udfaldet af Slaget, der i sin
Helhed udkjæmpes paa Havet mellem Skib og Skib, saagodt
som aldrig mellem Mand og Mand.
I Vikingetiden er det omvendte Tilfældet. Skibet har
væsentlig kun Betydning som Transportmiddel, ikke som
Kampmiddel, hvortil det heller ikke er indrettet, idet det
ingen selvstændige Vaaben har. Vaabnene føres af den enkelte !{riger, og det gjælder derfor om at skaffe denne
de gunstigst mulige Betingelser, for at hans Mod,
Styrke og Vaabenfærdighed skal kunne komme fuldt
ud til sin Ret. Den endelige Afgjørelseskamp udfægtes
derfor som Regel i Land; hvor dette ikke er gjørligt
eller ønskeligt, sørger man for, at Forholdene bliver
saa meget som muligt lig Kampen paa det faste
Land, ved at surre Skibene sammen til en kompakt
og sammenhængende Flaade, hvor de enkelte Fartøier helt mister deres Selvstændighed og Manøvreevne og kun danner Underlaget for Kampen Mand Kostespyd.
mod Mand.
Flaaden har derfor egentlig kun strategisk Betydning,
idet den bringer Hæren frem til det Sted, hvor Kampen ønskes optaget, eller Operationerne paabegyndte.
Bestemte man sig til at ndkjæmpe Striden paa Søen,
enten fordi den ene Part her følte sig overlegen, fordi Angrebet skete saa pludseligt, at der ikke blev Tid til Landgang, eller fordi Terrænet ikke tillod et Landslag, saa lagdes
Masterne ned, løse Skanseklædninger opsattes til bedre Dækning mod Skud- og Kastevaaben, Skibene sluttede tæt sammen i Linje og lænkedes derpaa sammen med de største
og mest høibordede Skibe i Midten, og de mindre paa Fløiene.
Flaaderne tørnede saa sammen Stævn mod Stævn, og
Lanse.
Stavnboerne søgte straks at entre det nærmest liggende Fartøi, medens de agtenfor værende Folk, der ikke kunde komme
til at bruge de blanke Vaaben, kastede Vaabenstene og Spyd og
skjød med Bue og Pil. Lykkedes det at entre Skibet, kom det til
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et blodigt og rasende Haandgemæng, der som Regel endte med, at
det svagere Skib »ryddedes « , idet dets Besætning huggedes ned
eller sprang i Søen eller over paa det nærmeste Fartøi af egen
Flaade. Saasnart et Skib var ryddet, blev del hugget løs fra de øvrige og bragt ud af Linjen, der hermed altsaa var brudt.
Undertiden ser man dog enkelte erfarne Høvdinger, som f. Eks.
Hakon Jarl, Erik Jarl og Kong Sverre anvende en anden
Taktik, idel de lader en Del af
deres bedste Skibe være løse og
bruger disse til at angribe Smaaskibene paa Fløiene, falde Fienden
i Ryggen og forøvrigt passe Leiligheden til at assistere egne Skibe
og kaste sig over Fiendens, naar
Anledning gives.
Denne mere selvstændige og
moderne Taktik førte som oftest
til en af'gjørende Seir; men den
krævede selvfølgelig ogsaa en vis
Ovel'legenhed i Sømandsskab, DiSkJoJd (omlrcnl Anr 000).
sciplin og Manøvreevne, og fremfor
alt en koldblodig og erfaren Chef,
der forstod at lede det hele og gribe ind, hvor det behøvedes.
Om at anvende Skibene selv som Vaaben, r. Eks. til at vædre
og sænke Fiendens Fartøier, var der under et Søslag næppe Tale.
De fra Helleristningerne kjendte vædderformige Udspring i Bougen
var helt forsvundne paa Vikingetidens Skibe, og naar man af og til
ser af Sagaerne, at et Langskib, som f. Eks. Erik Jarls Drage »J ærnbarde n «, var beslaaet med Jærnplader i Bougen, var dette næppe
gjort med Tanken paa Vædring af andre Skibe, men derimod simpelthen for at beskytte Bougens Plankeklædning mod Fiendens Kasteog Skudvaaben, mod Skamfiling af de fiendtlige Skibe og mod Ødelæggelse af Slagbrande og lign.
Det var altid en stor Fordel at have de største og mest høibordede Skibe, hvorved man kunde give sine Kaste- og Skydevaaben
mere Kraft, og havde lettere ved at afslaa Entring. Forude ved
Halsene stod under Slaget Høvdingens Mærke, og for at samle Besætningerne eller kalde dem ombord og give Flaaden Befaling til
at gjøre sig klar til Kamp, anvendtes Lursignaler.
Ofte blev, som tidligere nævnt, Skibene trukket lange Stykker
over Land, hvad der paa Grund af deres lette Bygning og den ta Irige Besætning ikke voldte stor Vanskelighed. Vikingeskibene kunde
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derfor virkelig til en vis Grad komme frem baade over Land og Sø,
og de nordiske Drager fandt paa denne Maade Vei over Ruslands
Stepper og gjennem Frankrigs Vinhaver.
Der herskede paa Flaaden og ombord i hve1i enkelt Skib en
stræng Mandstugt, der var saa meget paalideligere, som den var
selvpaalagt, og opretholdtes af alle i Fællesskab. Der fandtes ogsaa
nøiagtige Love og Bestemmelser om, hvad der ansaaes for hæderligt

Lurblwscre.

og tilladt under Kampen, og om Byttets Deling, naar Seiren var
vundet. Bestandig maatte man i de Tider være belavet paa Krig,
den kunde komme, naar man mindst ventede den. For at holde
Øie med, om nogen Fiende nærmede sig Land, blev der paa de
vigtigste Steder af Kysterne holdt Vagt, og til hurtig Meddelelse om
Fiendens Komme oprettedes Vider eller Varder i en saadan Afstand fra hinanden, at man fra den ene Varde kunde se den anden
og gjentage det Signal, som blev gjort, for derved at bringe Meddelelsen videre frem. Om Natten blev Signalet givet ved at tænde
Ild i Straa eller letblussende Ved, og Varden blev derved til en
Vedvarde eller Bavn.
Den første Forberedelse til Kamp eller Krigstog bestod i, at
der blev gjort Opbud til Leding, d. e. Søtog. Var det til Forsvar
imod en indtrængende Fiende, da maatte alt det vaabendygtige Mandskab i de nærmest liggende Landskaber give Møde, og alle Skibe og
Fartøier, som kunde benyttes, stilles til Raadighed; var det derimod
til en Angrebskrig, da indkaldtes kun et vist Antal Krigere fra de
Vor Somngt.

D.
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forskjellige Egne og samledes saa mange Skibe, som behøvedes, foruden dem, som stedse var til Raadighed. Folk.et sammenkaldtes
derved, at der sendtes en saakaldt Hærpil, Krigspil eller Budstikke,
der oprindelig bestod i en virkelig Pil eller Spyd, men senere en
Kjæp eller Pind, der var brændt i den ene Ende og havde en Snor
i den anden, omkring fra Gaard til Gaard; den udsendtes af Kongen,
Jarlen eller deres Opbudsmand. Det hedder i gamle norske Love,
at »den skulde ombæres af en fuldvoksen
Mand, i Solens Retning fra Øst mod Vest,
at den skulde afleveres paa Bondens sædvanlige Bopæl, til ham selv Piler et af
hans myndige Børn; men var ingen af
dem hjemme, skulde den sættes i Bondens eget Høisæde, støttet saaledes, at
den ikke kunde falde, og var alle ude, og
Gaarden lukket, skulde den bindes over
Døren, saa at enhver, der gik ind, kunde
se den.«
At opstille Krigsskibene i en sluttet
Linje og saaledes ro ind imod Fienden,
har rimeligvis været den almindeligste
Kampformation, selv for større Flaader,
men Svinefylkingen synes dog ogsaa at
have været anvendt. Ifølge Sagnet havde
Harald Hildetand lært denne Krigsmaade
af Odin selv, og den blev senere alminKr1ger I Rustning.
delig i Norden. »Paa et Tog Lil SvcUdsknnret 'frrellgur, fundet i Jelllngerige - hedder det - aabenbarede Odin
hojene.
.
sig for ham som en stor, gammel,
enøiet Mand og lærte ham at svinfylke sin Hær. Den hele Hær
skulde nemlig deles i tre Hobe (Fylkinger), den midterste 40 Mand
høi, og en paa hver Side 20 Mand høi; disse Hobe skulde han
danne spidse fortil, som en Kile eller Tryne, ved i den første Rad
at stille to Mand, i den anden tre, og saaledes fremdeles; hver Hob
skulde have to Fløie, ti Mand høi hver, for at dække Siderne. Bag
disse tre Hobe skulde det unge Mandskab stilles, bevæbnet med
Kastespyd, og bag det igjen de gamle hærdede Krigere, for at give
de unge Mod. Derpaa fulgte Slyngekasterne, og efter dem, uden
Hensyn til Alder eller Stand, de ringere bevæbnede. Endelig skulde
den hele Fylking ende med tre saadanne Hobe som de første, idet
de med den brede Side sluttede sig til Hæren og vendte Spidserne
udad. Flaadernes Svinefylking har været udført paa en lignende
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Maade i en eller flere Kiler, men at Hærens Ordning efter Kileformen dog maa være ældre end Harald Hildetand (omtr. 800) sees
af Beretninger hos Tacitus, 700 Aar tidligere, hvori meddeles, at
Nordboerne ordnede deres Hær paa denne Maade.
En Skildring, der giver et livligt Billede af et Optrin paa en af
Oldtidens store Flaader, haves i Sagaernes Beretning om Kong Ivar
Vidfadmes Død.
> Da I var erfarede, « hedder
det - »at Kong Radbard i Garderige
havde ægtet hans Datter Øde imod
hans Villie, samlede han en stor
Hær fra Sverige og Danmark, og en
utallig Mængde Skibe. Han var da
meget gammel. Som han nu med
en Flaade var løbet ind i Kirjalebugten (den finske Bugt), og vilde
sætte sin Hær i Land, drømte han
en Nat, da han laa paa sit Drageskib, at der langt ude fra Havet
kom flyvende en stor Drage, skinnende som Guld og funklende som
Gnisterne i en Esse, og efter den
tløi en Fugleskare, saa stor, som
om alle Fugle fra Norden der var
l d
O
d S d
Hjelm nf drevet Solv ener romersk Forblllede.
Saln e e.
g paa et an et te saa Det forreste Stykke mangler. (Nntlonnlmusæet. )
han en Sky trække op fra Nordost,
fulgt af saadan Regn og Uveir, som om alle Skove og hele Landet flød
hen i det nedstrømmende Vand; dermed fulgte Torden og Lynild. Men
da den store Drage fløi fra Søen i Land, da kom Regnen og Uveiret
den imøde med et saadant Mørke, at han hverken kunde øine Dragen
eller Fuglene, men kun hørte Gnyet af Tordenen og Uveiret; dette
trak vester og sønder om, saa vide, som hans Rige strakte sig. Og
da tyk1es ham, at han saa hen til det Sted, hvor hans Skibe laa;
de ·var alle blevne til Hvaler og løb ud i Havet. Derpaa vaagnede
han og lod kalde paa sin Fosterfader Hord, for at denne kunde udlægge hans Drøm. Men Hord svarede, at han dertil var for gammel.
Han stod dengang oppe paa en Klippe ovenfor Enden af Bryggen;
Kongen derimod laa i Lyftingen paa Skibet og havde løsnet Teltskjøderne, medens de talte sammen. Kong Ivar var meget tungsindig
og vilde atter have Hord til at gaa ud paa Skibet, for at raade hans
Drøm; men denne undslog sig og svarede, at Ivar kunde selv bedst
forklare den; .store Forandringer forestode vistnok i Sverige og Dan9'"

68
mark; Døden vilde snart gjøre Ende paa hans umættelige Ærgjerrighed, og hans Fiender vilde da bemægtige sig hans Lande. Da
vendte Kong Ivar sine Tanker hen paa sine Forfædre, hvis Herredømme han havde udvidet, og paa de Konger, hvis Død han havde
voldet. Han spurgte Hord hvad han tænkte om hine Forfædre og
deres Sindelag. Hord svarede, at Halfdan hin snilde var god som
Balder, Rerek forsagt som Høner, Helge hin hvasse var lig den
modige Hermod, og Gudrød den dumme Heimdal. Og jeg?
sagde Ivar. Du, svarede Hord, er den fule Slange, Midgaardsormen. Forbitret raabte Ivar: Spaar du mig Døden,
da skal du ikke overleve mig, thi jeg har dig i Sigte, der
hvor du staar, du opblæste Thus ! Saa kom da hid til Midgaardsormen, og lad os prøve Styrke sammen 1 I det samme
sprang Kongen op fra Lyftingen og løb i sin Vrede ud
gjennem Teltskjøderne; men Bord styrtede sig fra Klippen
ned i Søen. Dette saa de Mænd, som holdt Vagt paa Kongeskibet; men hverken Kongen eller Hord saa de mere; thi
ingen af dem kom op siden. Hæren gik i Land og holdt
Ting ; man besluttede, da Kong Ivar var død, at vende tilbage med første Bør. «
I Braavallaslaget, der forefaldt omtrent ved Aaret 730
mellem den gamle Konge Harald Hildetand og hans Søstersøn Sigurd Ring og hvortil man havde forberedt sig paa
begge Sider i syv Aar, blev Kong Haralds Hær overført til
Kalmar paa en Flaade, der skal have været saa stor, at
man fra et Sted i Sjælland (man antager Kjøge) kunde gaa
over den som paa en Bro til Skanør i Skaane. Den naaede
først eller syv Dages Forløb til Kalmar med en talrig Hær.
li
I '
Sigurd Bings forenede svenske og norske Flaade seilede,
Klubbc eller
)
Kollc.
2500 Skibe stærk, ud fra Stoksund (Udløbet af Mælaren,
forenede sig med en anden, som laa i Havnen Garnum
paa den østlige Side af Gotland og satte derpaa Hæren iland ved
Braavig. Disse store Flaader har selvfølgelig ikke talt lutter Krigsskibe, men har for en Del bestaaet af Førselsskibe.
Om Regnar Lodbrog fortælles der, at, da Skaaningerne og Jyderne
havde gjort Opstand, sendte han Bud til Norge om Bistand; hans
forskudte Hustru, den kjække norske Skjoldmø Ladgerde, kom da
ned med sin Søn og en Flaade paa 120 Skibe for at hjælpe Kong
Regnar, faldt Fienden i Ryggen, tilføiede ham et stort Nederlag og
delte med Regnar Æren for Seiren. Efter Regnar Lodbrogs sørgelige Død i England seilede hans Sønner derover med 400 Skibe for
at bekrige Kong Ella. - I Sagnet om Frode den tredie, Fredegod,
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fortæller Saxo, at , da Hunnerne havde forenet sig med Olimar, Konge
over Østerlandene, og i hele to Aar rustet til Krig mod Danmark,
samlede Frode en Hær af Danske, Norske og Vender. Han sendte
Erik den veltalende forud, for at udspeide den fiendtlige Hær; den
var saa stor, at Erik mødte de forreste Skibe ved Solens Opgang,
men ikke naaede de bageste før ved dens Nedgang. I Søen fandt han
seks Flaader, hver paa
tre Tusinde Skibe. Erik
vendte tilbage og raadede Frode til først
at udruste sin Flaade
og drage mod Olimar,
der befalede tilsøs. Paa
Veien til Rusland erobredes endel af de mellemliggende Øer. Da man
kom videre frem, stødte
man paa nogle af de
russiske Skibe; Frode
holdt det for en Skam
at angribe dem, da de
var saa faa, men Erik
sagde: »Sjælden vorder
fed den faldne, og den
bider ei, som i Bælg ligger«. Olimars Flaade,
der bestod af store, næsten ubevægelige Skibe,
blev slagen, og Nederlaget var saa stort, at
Kort over Orkneyøerne.
de Danske, da de seilede
tilbage, fandt alle Havne opfyldte med Lig, og næppe kunde ro sig
frem igjennem Havet for Lig og sønderbrudte Vaaben.«
Som tidligere nævnt var de forskjellige Øgrupper norden- og
vestenfor Skotland i Slutningen af det 8de Aarhundrede tagne i Besiddelse af norske Vikinger, der her havde en udmærket Basis for
deres Plyndringstog mod Storbritannien og Irland. Under Harald
Haarfagers Kampe for at samle Riget var en hel Del Høvdinger og
Storbønder, der ikke kunde finde sig i de nye Tilstande, dragne
over til Øerne og havde yderlig forøget Antallet af plyndrende og
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hærgende Vikinger, der nu ogsaa strakte deres Hærtog til Moderlandets Kyster for at søge Hævn og Bytte.
For at gjøre en Ende paa disse stadige Plyndringer af de norske
Kyster udrustede Kong Harald en stærk Flaade og seilede over
Nordsøen til Hj altland (Shetland) og
derfra til Orkneyøerne.
Ogsaa her fulgte
Seiren Haralds Drager. Under en Række
al' blodige Kampe
knuste han Vikingernes Magt, dræbte eller
.,.
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fordrev deres Høvdinger og underlagde
sig samtlige Øer.
Den store og frugtbare Ø Man vandt
han uden Sværdslag ;
thi dens Indbyggere
havde ved det blotte
Rygte om hans Komme forladt deres Hjem
og var flygtet over til
Skotland.
Øen Man tilhørte
nu
Norge
i næsten 400
rrr.i;,.,.,..
Aar, indtil den ved
Forliget i Perth i 1266
Kort over Freroerne.
af Magnus Lagabøter
blev afstaaet til Skotland mod en Pengesum. Orkneyøerne og
S h e tl ands øerne var endnu i over 200 Aar i den norske Krones
Besiddelse, idet de først i 1479 af Kong Kristian den første blev
pantsatte til den skotske Konge Jakob den tredie.
Den nordligste Øgruppe, Færøerne, kom ogsaa efter al Sandsynlighed under Norges Overhøihed ved Haralds Erobringstog, omend dette ikke udtrykkelig nævnes. De blev først bebyggede af
irske Kolonister, der imidlertid blev fordrevne af norske Vikinger
og kun efterlod sig en Mængde Faar, efter hvilke Øerne fik deres
Navn.
Island blev først opdaget af Vikingen N a d d - 0 d d, der paa
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en Reise fra Norge til Færøerne blev drevet op under denne Ø af
Storm og Uveir.
Han kaldte Øen Sneland. Siden kom en svensk Mand derover og seilede rundt om hele Landet. Efter ham hed det saa en
Tid Gardarsholm. Endelig foretog en Høvding Floke Vilgerdssøn en tredie Reise til Øen, og gav den det Navn, som den siden
har beholdt, I s 1and.
Den første Nordmand, der fæstede Bo paa Øen var Ingolf

Kort over. Island.

Ørnsøn fra Søndfjord. Han drog til Island med al sin rørlige
Eiendom og hele sin Husstand. Da han fik Øen i Sigte kastede
han sine Høisædestolper overbord og bosatte sig der, hvor de drev
iland. Det var ved Reyki anæs og her opførte han da Gaarden
Reykiavik, hvor nu som bekjendt Byen af samme Navn er beliggende.
Til Island drog i de nærmeste Aar efter Rigets Samling en Del
af Norges ældste og stolteste Familier, der• ikke vilde taale nogen
Indskrænkning i deres urgamle Frihed og Selvstændighed, og paa
Island voksede derfor hurtigt et nyt Norge op, en Republik af Høvdingeslægter, hvor de nordiske Folks bedste Egenskaber udviklede
sig frit og stærkt. Som Sømænd, Idrætsmænd og Handelsfolk udmærkede Islænderne sig snart fremfor alle andre, men hvad der for
Moderlandet blev det vigtigste var den Kjærlighed og Interesse hvor-
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med den fjærne Øs Beboere omfattede det gamle Fædrelands og
dets vigtigste Ætters Historie og de Begivenheder, der knyttede sig
til samme. Denne levende Interesse skabte nemlig en fast og sammenhængende mundtlig Tradition, der gjennem Fortællinger og Kvad
fra Fader til Søn gjennem Hundreder af Aar bevarede Landets første

Kort over Tonsberg og Jorlsberg (del tidligere S1ehelm ).

Historie for Glemsel og senere affødte en rigt blomstrende Sagn- og
Sagalitteratur, der giver et Indblik i de ældste Nordmænds daglige
Liv og Karakter og samtidig skildrer Landets Skjæbne i Oldtiden
med stor Troværdighed og Anskuelighed.
Paa samme Tid som Islænderne fra deres Fædreland havde
medbragt Lyst til og Anlæg for Handel og Søfart, Idrætsliv og Skjaldekunst, og udviklet disse Anlæg til en høi Grad af Fuldkommenhed,
havde de selvfølgelig heller ikke ladet deres mindre heldige Egenskaber
blive hjemme i det gamle Land. Tværtimod besad ogsaa Islænderne
disse i fremtrædende Grad, som rimelig kunde være, da det netop
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var de mest stridbare og trodsige Slægter, der vandrede ud og bebyggede Island.
Den gamle Vikingeaand tumlede sig derfor i al sin Vildhed og
Grumhed paa Øen, der endog længe efter Kristendommens Indførelse var Skuepladsen for uafladelige Familiefeider med Blodhævn
og Mordbrand.
Efter Kong Harald Haarfagers Erobringstog vesterpaa forefaldt
der ingen Begivenheder af nogen Betydning tilsøs. Den ene af hans mange der siges over 20- Sønner, Bjørn Farmand, udmærkede sig som en dygtig Sømand og Handelsmand, der eiede en
Mængde Skibe og drev en udstrakt Handel paa Udlandet, hvorfra han hjemførte
store Kostbarheder. Han boede paa Sæbe i m, den nuværende J arlsberg Hovedgaard og anlagde og ophjalp Norges ældste
By Tunsberg. Hans Rigdom fristede hans
Broder Erik Blodøxe til at overfalde og
dræbe ham og tilrane sig hans Eiendomme.
Erik, der af Faderen var sat til hans Eftermand som Overkonge over Norge, var en
ægte Viking af den gamle Slags. En tapper og vældig Søkriger, men grum og voldsom i al sin Færd og derfor almindelig
forhadt over det hele Land. MisfornøielNordiske Monter fra det 9. AQrh.
sen og Forbitrelsen blev snart saa stærk,
at man sammensvor sig om at styrte Erik fra Tronen og indkalde
hans yngre Broder Haakon, der opfostredes i England, som Overkonge over Norge.
Haakon var Kong Haralds yngste og kjæreste Søn og Faderen
mest lig af dem alle. Han var høiere end de fleste Mænd, stor og
stærk med kjønne Ansigtstræk og langt lysegult Haar. Han var desuden en Idrætsmand som faa, tapper, dristig og klog og af et ædelt
Sindelag, der vandt ham Folkets Hjærte overalt hvor han kom. I
England var han døbt og oplært i den kristne Tro, som han omfattede med dyb Kjærlighed og Hengivenhed. Da Budskabet kom
til ham fra Norge om at drage hjem og fordrive den forhadte Erik
og tage sin Faders Rige i Besiddelse, var han straks færdig. Godt
udrustet med Folk og Skibe og medførende sit berømte Sværd
Kværnbit, hvis Hjalte var af Guld og med hvis Klinge han kunde
kløve en Møllesten lige til Øiet, begav han sig paa Veien. Efter i
Vor Samngt. D.
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Nordsøen at have mødt en svær Storm, der splittede hans Flaade,
landede han paa den norske Kyst og drog nordpaa imod Trondhjem. Overalt blev han modtagen med Begeistring. Folk syntes at
se den gamle Kong Harald leve op igjen i Haakon, kun saa meget
mildere og bedre, og snart maatte Erik, svigtet og forladt af næsten
alle sine undergivne, forlade Landet med sin
onde Dronning, Gunhild, og sine Sønner.
Haakon, der fik Tilnavnet den gode,
havde under sit Ophold i England lært, hvorledes man bedst skulde møde et Angreb fra
Søen. Det eneste Middel hertil vidste han
var en stærk Flaade og et godt Efterretningsvæsen, og han tog med Dygtighed og Kraft
fat paa at skaffe sig begge Dele.
Hele Kysten blev inddelt i Kystforsvarsdistrikter, der kaldtes Skib reder, og strakte
sig saa langt ind i Landet, som Laksen gik
op i Elvene. De omfattede følgelig den allerstørste Del af Folket, ikke alene Kyst- og
Fiskerbefolkningen, men ogsaa Bønderne i
alle de Bygder der ikke var rene Indlandsbygder. Senere fik Byerne, efterhaanden som
de voksede til, Lov til at danne egne Skibreder, et eller flere efter Byens Folketal og
H.igdom.
Hvert Skibrede skulde bygge og fuldt udruste og bemande et Ledings skib. SlyresFremst1111nger nf Skibe pnn
I. Runestene frn Falster o. IO00.
111Un d en l1 d nævn t es f'Or 11Vert F'artØI" a r· I{ ongen
2. Dobefont fra Skanne 12. Anrh.
og han havde at sørge for, at den øvrige
3- 4. Relieffer fra Langelu nd 12 ·
Besætnint,cr blev fuldtallig og rigtig fordelt efter
Anrhundrede.
enhvers Dygtighed som Sømand. Fik man
ikke Søfolk nok, saa kunde Bønder tages til Horkarie, og da først
saadanne, der havde Raad til at holde Folk hjemme til at passe
Gaarden. Hvert Fartøi skulde forsynes med Proviant for 2 Maaneder,
og hver Bonde var pligtig til at eie Sværd eller Økse samt Spyd og
Skjold og holde disse Vaaben i god Orden. Til hvert Fartøi skulde
skaffes mindst en Bue og to Dusin Pile for hver Tofte. At disse
Bestemmelser blev overhold te, undersøgtes ved aarlige Eftersyn. Krigsflaaden kom til at bestaa af 268 efter den Tids Forhold store Krigsskibe, hvortil desuden kom alle de privat byggede større og mindre
Langskibe og Karver, hvoraf vistnok hver Storbonde havde ialfald
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en og mange Høvdinger flere. Alt ialt udgjorde dette et kraftigt og
respektindgydende Søværn.
Som man ser, gik Haakons Organisationsarbeide først og fremmest ud paa at skaffe Landet et kraftigt Værn mod Angreb fra
Søen. Dyrekjøbte Erfaringer havde dengang lært Folket, at Faren
altid kom over Havet, og ·at Landet kun kunde værges ved en
kraftig Flaade, der til enhver Tid var færdig til at møde Fiendens
overalt, hvor den maatte vise sig. Vistnok var Landets lange Grænselinje mod Øst udsat for Angreb fra det oftest fiendtlige, mægtige
Naborige. Men for det første var Adgangen vanskelig paa Grund af
milevide Skove og Ødemarker, og for det andet lærte Erfaringen, at
den bedste Maade at aflede et saadant Angreb paa, var at sende en
Flaade ned paa den svenske Kyst og derved tvinge Sveakongen til
at værge sit eget Land. For Norge og Nordmændene var desuden
Søkrigen fra Arilds Tid af den naturlige Kampmaade, som hver
Bonde kjendte og forstod, og Hakons Ledingslov, baseret som den
var paa almindelig, personlig Værnepligt, var derfor netop, hvad
Landets Forsvar bedst var tjent med.
Først da Handel og Søfart sygnede hen under Hansestædernes
Enevoldsherredømme, og da Folkets brede Lag vænnede sig af med
at bruge Vaaben, først da forfaldt ogsaa Kong Haakon den godes Søværn· men i de første 200 Aar gjorde dog hans Ledingsordning en god
Nytte, og Drager og Langskibe strøg langs Kysten helt ned til den
svenske Grænse, snart paa Vagt for Landets Selvstændighed, snart
til Kamp mellem stridende Kongsemner og Høvdinger.
SØSLAGET I HJØRUNGAVAAG.
Medens Harald Blaatand regjerede i Danmark (935- 985), foruroligedes ofte Landets Kyster af Venderne, det i Oldtiden saa bekjendte Folk, der boede langsmed den vestlige Del af Østersøens sydlige Kyst, navnlig ved Oderen, der adskilte de saakaldte Vester- og
Øster-Vender fra hinanden. Denne Flod har tre Udløb i Østersøen,
hvoraf det vestlige kaldes Peene, det midterste Swine og det østlige
Dievenow; herved dannes to Øer, nemlig Usedom mellem Peene og
Swine, Wollin mellem dette og Dievenow. Paa den østlige Ende af
Wollin, som i Oltiden hed Jorn, laa, lige ved Flodens Udløb, den
mest betydningsfulde af de vendiske Stæder, Julin (hvoraf Navnet
Wollin er opstaaet). Den havde en fortrinlig Beliggenhed, og drev
en meget udbredt Handel.
Venderne var et sørøverisk Folk, som ofte hærgede Nabokysterne, og de Danske foretog flere Tog imod dem. Paa et af disse
10*
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satte Kong Harald sig fast paa Wollin og anlagde ved Julin den i
Oldtiden bekjendte Borg, .Jomsborg, hvor senere mange danske Vikinger nedsatte sig, da den havde en god Beliggenhed som Udgangspunkt for deres Sørøvertog. Senere blev den indtagen af den svenske
Prins Styrbjørn; men da denne faldt i det store Slag paa Fyrisvold imod sin Farbroder, den svenske Konge Erik Seirsæl, synes
det som 0111 Jomsborg en kort Tid kom i Vendernes Besiddelse,
indtil den polske Konge, eller dennes Søn Buris lev (13 ol es lav) for-

Dycn Wollin, seet frn Sllberbcrg.

len ede den berømte nordiske Viking Pal nat ok e med Landskabet
.Jorn, imod ,a t han skulde beskytte Landet.
Palnatoke, den sidste af Nordens store hedenske Vikinger, havde
ført et vildt og uroligt Liv; han hadede Kristendommen og saa i
den kun et Middel til at blødagtiggjøre Folk.et, og han hang med
hele sin Sjæl ved de hedenske Skikke, det uafhængige Liv, de krigerske Idrætter. Han havde besiddet store Eiendomme i Danmark,
navnlig paa Fyn, og Harald Blaatands unge Søn Svend, senere Konge
under Navn af Svend Tv es kj æg, var ham betroet til Veiledning
og Opdragelse. Men Palnatoke kom i Sirid med Kong Harald og
ønskede at se sin Fostersøn paa Danmarks Trone· paa et Tog mod
Kongen gik han en Nat iland fra sine Skibe, traf Harald og hans
Mænd siddende 0111 et Baal i Skoven, og dræbte ham med et Pileskud fra sit Skjul bagved Træerne. Svend Tveskjæg blev hyldet til
Konge, og Palnatoke, paa hvem der hvilede Mistanke for Mordet
paa Kong Harald, forlod sine Eiendomme og seilede over til Bretland. Flere Gange indbød Svend ham til at gjæste sig i Danmark;
omsider modtog han Indbydelsen og seilede hertil med tre Skibe og
100 Mand. Svend holdt Gilde; men da han ventede Palnatoke,
havde han ladet Hæderspladsen, Høisædet ligeoverfor hans eget, staa
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ubesat. Palnatoke traadte ind i Hallen, hilste paa Kongen og fik
sig anvist den for ham bestemte Plads, hvor han satte sig ved Siden
af sine Ledsagere. Der blev drukket godt og var megen Lystighed.
Da gik F j ø 1n er, Palnatokes Farbroder og Svends Hirdmand, hen
til Kongen og hviskede ham noget i Øret, og hvorover Svend skiftede Farve. Fjølner rakte en af Svendene, der stod foran Kongens
Bord, en Pil, og befalede ham at bringe den omkring til alle Mændene
og spørge, om nogen kjendte den. Efter at have gaaet to Rækker
igjennem, kom Svenden med sit' Spørgsmaal til Palnatoke, og denne
svarede: »Skulde jeg ikke kjende min egen Pil? Giv mig den, det
er min! ,
Herover blev der et stort Røre, der snart gik over til
spændende Tavshed, da Kongen sagde: »Hvor, Palnatokel skilles
du sidst ved denne Pil?« Han svarede uforfærdet: it Tidt har jeg
føiet dig i dine Ønsker, min Fostersøn I Tror du, at det er større
Hæder for dig, at jeg forkynder det her i en stor Forsamling, end
i nogle faa Mænds Nærværelse, saa vil jeg sige dig det: jeg skiltes
sidst fra denne Pil, da den for fra min Buestreng og gav din Fader
Bane! , Kong Svend raabte: »Staa op alle Mænd og grib ham;
thi nu er det ude med vort Venskab «. Alle sprang op; men Palnatoke greb sit Sværd, huggede Fjølner ned og banede sig Vei gjennem Mængden, uden at nogen vovede at lægge Haand paa den høit
ansete Viking; ogsaa hans Ledsagere undkom, paa en Britte nær,
som Kongens Mænd kastede paa Spyd over deres Hoveder indtil
han døde.
Palnatoke flygtede tilbage til Bretland, til Danmark turde han
ikke komme mere; men kjed af Opholdet i Bretland begav han sig
til Venden, og da var det, at han erhvervede det omtalte Len paa
Øen Jorn. Her modtages den tapre Helt med Glæde af de vilde
Jomsvikinger og blev straks deres Anfører; her forenede han sig med
den Flok, der fra Reden i Jornsborg sværmede ud og øvede Sørøveri og Strandlmg langs Østersøens Kyster, og her liaabede han
at kunne bygge et Bolværk til Værn for Hedenskabet imod den
fremtrængende Kristendom. Han opførte ved Julin en Søborg med
Mure udenom Havnen, der var saa stor, at den kunde rumme tre
Hundrede Skibe; ved Indgangen var der anbragt Porte med en Stenhvælving over, og Aabningen kunde lukkes 'm ed Jærndøre og stænges
indvendig fra; over Stenhvælvingen var der et stort Kastel med Valslynger. Da Palnatoke havde fuldført Borgen, samlede han et Raad
af sine dygtigste Mænd og udarbeidede Love for Jomsvikingerne, der
skulde danne et frit og uafhængigt Krigersamfund med sin egen
Høvding og sine egne Love, der blev berømte for deres krigerske
Strænghed og var Indbegrebet af Vikingetidens Krigermoral og Kriger-
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skikke. Ingen maatte optages i dette Samfund, der var under 18
eller over 50 Aar, ingen maatte vige i Kampen for en Mand, der
var ham jævnbyrdig i Vaaben og Rustning, og ingen maatte give
sig for Saar eller Smerte, eller lade noget Ord falde om Frygt eller
Flugt. Alle maatte iagttage stræng Tavshed om Samfundets Planer,
og melde Høvdingen enhver ny Tidende. Kvinder
maatte ikke komme ind i
Borgen, og ingen maatte
være borte fra den mere
end tre Nætter uden Høvdingens Tilladelse. Høvdingen skulde ogsaa dømme i alle Stridigheder og
uddele alt vundet Bytte, og
enhver Jomsviking maatte
sværge at hævne sine Kammerater, som om det var
hans Brødre. Disse Love,
der overholdtes med ubønhørlig Strænghed, gjorde
Jomsvikingerne til en stærk
og af alle frygtet Krigermagt, der ene og alene levede for Kamp og Bytte,
ubundet af alle almindeligt
menneskelige Følelser og
Odermundingen, Julln og Jomsborg.
Hensyn.
Hver Sommer drog disse Helte i Viking. Palnatoke nød stor
Anseelse, ikke alene blandt Jomsvikingerne, men selv blandt de
fremmede, som frygtede hans farlige Angreb; thi med al sin hedenske Strænghed var han dog retfærdig og klog. Samfundet udvidede
sig bestandig, og mange berømte Mænd fra Nabolandene indtraadle
deri; blandt disse var Sigvald og Thorkel den høie, Sønner
af Strutharald, Jarl i Skaane. Blandt de øvrige Jomsvikinger
skal endnu nævnes Bue Digre, Vagn Aagesøn, en Søn af Palnatokes Søn Aage og Vesetes Datter Thorgun n a. Vagn var allerede
som Barn saa vild, at, da han blev tolv Aar gammel, kunde ingen
styre ham; hans Fader Aage gav ham da et Langskib med 50 Mænd
og hans Bedstefader Vesete et andet Langskib; men ingen af Mændene
var over 18 Aar gammel. Han seilede til Jornsborg med sine Skibe
og forlangte at blive optagen blandt Jomsvikingerne; men det blev
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afslaaet, fordi han var for ung. Han tilbød da at kjæmpe med Sigvald med lige Styrke og paa Vilkaar, at han optoges i Samfundet
hvis han seirede. Udfordringen blev modtagen, dog befalede Palnatoke at Vagns Liv skulde skaanes, hvis han blev overvunden. Kampen
begyndte; de unge Krigere dængede Sigvald og hans Mænd saaledes
til med Stenkast, at de maatle beskytte sig med Skjoldene, hvorefter
de trængte ind med deres H ugvaaben, og Sigvalds Mænd maatte trække
sig tilbage paa Land for at hente flere Sten; ogsaa her blev de forfulgte og angrebne saa heftig, at Palnatoke maatte erklære Vagn og
hans Mænd for de seirende, lade Portene aabne for dem og optage
dem i Samfundet.
Et Par Aar efter denne Begivenhed døde Palnatoke, og under
hans Efterfølger, Sigvald, begyndte det at gaa tilbage med den strænge
Tugt, hvori han havde holdt Jomsvikingerne; Lovene agtedes ikke
mere saa høit, Kvinder fik Adgang til Borgen. og Krigerne tog sig
jævnlig vel lange Orlov. Istedenfor at Sigvald burde have levet i
Fred og god Forstaaelse med den danske Konge, hvad der utvivlsomt havde været til Fordel for begge Parter, var Forholdet alt
andet end venskabeligt. Sigvald friede til den vendiske Fyrst Buris1au s skjønne Datter Astrid, og lovede, for at vinde hende, at han
skulde befri Fyrsten for den Skat, Venderne hidtil havde maattet
betale til den danske Konge. I Selskab med Bue Digre seilede han
til Grønsund, hvor det lykkedes ham ved en udtænkt List at lokke
Kong Svend med tyve af hans Mænd ombord paa sine Skibe og
seile bort med dem til Jornsborg. For atter at blive fri maatte Svend
Tveskjæg love at give Afkald paa Skatten og fik til Gjengjæld Burislavs ældre Datter tilægte; han fik da sin Frihed og seilede hjem til
Danmark med sin Brud, der blev Moder til hans to Sønner, Harald
og Knud den mægtige.
Kort efter døde baade Jarl Strutharald i Skaane og Vesete paa
Bornholm, og Kong Svend skulde holde Gravøl over dem, ved hvilken Leilighed der, som sædvanlig, vilde blive aflagt Løfter. Kongen
indbød Jomsvikingerne til at tage Del i Gildet, og skjønt de ikke
var uden Frygt for, at Kong Svend skulde hævne sig paa dem efter
den Maade, hvorpaa de havde overlistet ham, kunde de dog ikke undslaa sig for at møde. Sigvald selv, Thorkel den høie, Bue Digre og
de berømmeligste af Jornsvikingernes Høvdinger ankom med 40
Skibe. Paa Gildets første Dag stod Kong Svend op og drak sin
Faders Minde, idet han aflagde Løfte om, at han, inden tre Aar var
omme, vilde drage med en Hær til England og enten dræbe Kong
Ethelred eller jage ham bort fra Landet. Efterat endnu Mindebægrene var tømte for Kristus og den hellige Michael, blev der skjænket
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i for .Jomsvikingernes Høvdinger, i større Horn og med stærkere
Drik, for at forlede dem til at give ubesindige Løfler. Vinen virkede og Mændene blev lystige. Svend sagde til dem: »Nu skal ogsaa I, Jomsvikinger! som er de navnkundigste Helte i Norden, se
Eder om efter en eller anden berømmelig Daad«. Da reisle Sigvald
sig, drak sin Faders Minde og lovede, før tre Aar vare omme, at
drage til Norge og enten dræbe Hakon Jarl eller fo1jage ham fra

El Drll<i,elng (frn Buyeu xtnpetet).
Pnn Billedet sccs Drlltkclmr og Horn nf snmmc Former, som de hos os fundne.

Landet. Thorkel den høie lovede at følge ham og ikke fly, før han
s aa Agterstævnen paa hans Skib, hvorefter Bue Digre og Sigurd
Kappe aflagde det samme Løfte. Nu kom Turen til Palnatokes Sønnesøn, den unge, overmodige Vagn Aagesøn, der lovede ogsaa at
følge dem til Norge og ikke vende tilbage, før han havde dræbt
Lensmanden Thorkel Leira i Viken og trolovet sig med hans Datter
Ingeborg. Mange flere af Høvdingerne lovede at tage Del i Toget
til Norge.
Næste Morgen, da Rusen var sovet ud, indsaa Jomsvikingerne
at de var gaaede for vidt og havde aflagt et Løfte, som de maaske
ikke kunde holde; men et ved et Gravøl givet Løfte var helligt og
ubrødeligt, Toget maatte iværksættes, hvad det end skulde koste, og
saaledes blev Grunden lagt til et af Oldtidens blodigste Søslag,
Kampen i Hjørungavaag.
Jomsvikingerne udrustede en Flaade af deres bedste Skibe og
seilede med denne op til Limfjorden, for at vente paa gunstig Bør
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til Norge. Med 60 store og høibordede, velbemandede og godt udrustede Langskibe styrede Sigvald over til Norge henimod Juletid
Aar 994.
Haakon Jarl var imidlertid ikke uforberedt. Rygtet om det Gravøl,
hvor Sigvald ved Mjødhornet havde svoret at skille ham af med
Rige og Liv, var hurtig kommet op til Viken, hvor Haakons Søn,
den tapre og dygtige Erik Jarl, styrede Landet under Danerkongens
Overhøihed. Han samlede hurtig en Hær og drog
over Fjeldet til Trøndelagen og meldte sin Fader,
hvad der forestod. Nu kom Kong Haakon den godes
Ledingslov og Mobiliseringsforanstaltninger til Nytte.
Fra Haalogaland til Søndmøre blev opbudt almindelig Leding; Varderne lyste langs Kysten, og Hærpil gik langs Fjorde og Dale og kaldte Mænd til
Bronzebeslag pnn Mun- Vaaben for at værge Landet. Haakon selv drog syddlngen nf el Drikkehorn.
over til Søndmøre og roede paa et letbygget Skib
INnllonnlmusæetl.
ud og ind i hver Fjord for at drive Folk sammen,
me·dens Erik samlede Ledingsflaaden fra Nordland og Trøndelagen
og førte den sydover. Det var en Mobilisering i det store og for
fuldeste Alvor ; thi det gjaldt Landets Frihed og Selvstændighed.
Jomsvikingerne drog imidlertid videre nordpaa, forbi Forbjerget
Stadt, hærgede, plyndrede og røvede overalt, hvor de
kom frem, o.g 'dræbte alle vaabenføre Mænd, de kunde
faa fat paa. En Bonde, som Bue og hans Mænd
havde plyndret, sagde da til Høvdingen: »Nu driver
I Køer og Kalve til Strand; men I vilde vise større
.Mandighed ved at gaa paa Jagt efter Bjørnen«. Man
spurgte ham, om han da kunde give nøiere Meddelelse om Haakon; »ja, svarede han, »Bjørnen er nu i
Baasen; igaar seilede Haakon Jarl ind i Hjørungavaag
med et eller to, høist tre Skibe, og da havde han
endnu ingen Tidende faaet om Eder«. Hele Flaaden
lettede Anker, roede nordpaa og ind i Hjørungavaag,
og her erfarede de snart, at Bonden havde skuffet
dem; thi Haakon Jarl havde hele sin Styrke samlet.
Da Jomsvikingeflaaden dreiede ind i Hjørungavaagen (nu Lid vaag) paa Søndmøre, for, som de troede,
at overraske Haakon med kun et Par Skibe og vinde Endedup pnn el
Drikkehorn
en let og hurtig Seier, laa der foran dem en Flaade (Nnllonnlmusæet)
.
paa 180 fuldt bemandede og rustede Krigsfartøier fra
alle Vestkystens Fjorde og Bygder. Det er dog sandsynligt, at en
Flerhed af disse Fartøier var Smaaskibe, i Farten havde man sikkert
Vor Sømngt. D.
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taget det første det bedste, der var for Haanden, og Overvægten i
Folketal paa Nordmændenes Side har derfor næppe været saa stor
som det skulde synes efter Antallet af Skibe.
Saasnart Jomsvikingeskibenes Dragehoveder stak frem bag Næsset, lød Krigslurene paa den norske Flaade; Mærkerne reistes, og
begge Flaader ordnede sig til Slag paa den sædvanlige Maade i Linjeformation med Skibene liggende Side om Side. Paa Nordmændenes
høireFløi førte Erik Jarl
Kommandoen, og del ser
ud som om han her har
brudt med den gamle Tradition og ladet ialfald endel aJ sine større Skibe
være løse for at kunne
benytte dem, hvor del
Mod
mest behøvedes.
Erik lagde sig paa de Danskes venstre Fløi Bue
Digre og Sigurd Kap p e
til Kamp. Haakon førle
li:orl o,•cr Hjorungnvung.
selv det norske Centrum
imod Sigvald ,Jarl og Thorkel den høie, og paa Nordmændenes venstre Fløi førte Haakons Søn, Svend, Befalingen mod Vagn
Aagesøn.
Lurene gjaldede og Flaaderne rykkede frem. Pile, Kastespyd
og Stene slog som Hagel mod Brynjer og Skjolde, og snarl tørnede
de vældige Slaglinjer sammen, Stævn mod Stævn i en Kamp, der vel
er en af de vildeste og blodigste, der nogensinde er udkjæmpel paa
den norske Kyst.
I Centrum blev Striden staaende mellem de her temmelig jævnbyrdige Modstandere. Høit fra sin Lyfting opmuntrede Haakon sine
Mænd til at gaa paa; medens Kastespydene suste imod ham paa
den udsatte Plads og sled hans Brynje i Stykker, saa at han tilsidsl
krængede den af sig og kastede den bort som unyttig.
Paa venstre Fløi derimod begyndte Svend Haakon s søns Afdeling at vige under Vagn Aagesøns voldsomme Angreb. Del saa
mørkt ud; men Erik Jarl, der øiensynlig ikke blot har været en
drabelig Kriger, men ogsaa en begavet og raadsnar Flaadefører, opdagede straks Faren og lagde sig med endel af sin Styrke over til
venstre Fløi, hvor han efter en haard Kamp atter bragte de Dansk.es
høire Fløi tilbage til sin oprindelige Stilling ved Slagets Begyndelse. Imidlertid var hans egen Fløi bragt i Forvirring og be-
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gyndte at flygte for Bue Digre, der alt havde gjort sig klar til at
forfølge og omgaa det norske Centrum. Erik naaede imidlertid tilbage i rette Tid og lagde sit jærnbeslaaede, høibordede Langskib,
J ærnbarden, mod Bues Drage.
Imidlertid var der brudt et Hagelveir løs, som det pludselig kan
rase i Søndmøres Vjorde. Store og skarpe piskede Haglene Jomsvikingerne i Ansigtet og tog næsten Synet fra dem. Mange paastod
siden, at de havde seet Haakons Skytsgudinde, Thorgerd Hølgabrud,
selv staa ved Stævnen af hans Drage og sende Hagelstormen mod
hans Fiender. Dette blev Sigvald Jarl formeget. Han sakkede ud
af Linjen og vendte sig til Flugt. »Flygter du nu, din Djævels Hund
og lader os i Stikken «, skreg Vagn Aagesøn og sendte sit Spyd efter
ham, men traf kun en Mand, der havde løst ham af ved Roret,
medens han selv ·havde taget en Aare for at opmuntre sine Mænd
til at hale ud ved Aarerne. Det ene efter det andet af Jornsvikingernes Skibe fulgte nu Sigvalds Eksempel og snart laa, foruden de,
der allerede var ryddede og tagne, kun Bue Digres og Vagn Aagesøns Langskibe tilbage paa Fjorden. Om dem stod nu den sidste
blodige Kamp.
Aslak Holmskalle, som var Bues Stavnbo, slog ned for Fode,
og hverken Sværd eller Økse kunde bide paa hans skaldede Isse;
men da greb Islænderen Vigfus en Ambolt med spidse Horn og
kastede ham den i Hovedet, saa at det ene Horn gik ham dybt ned
i Hjernen. Nordmændene trængte frem imod Bue, som stod agter i
Skibet, og Thorsten Midlang gav ham et Hug over Ansigtet, saa at
Læben og Hagen faldt ned paa Dækket og Tænderne sprang ham
ud af Munden. »Lidet vilde nu de danske Møer paa Bornholm tykkes om at kysse mig, om vi nogensinde kommer did I« raabte Bue,
idet han løftede sit Sværd og kløvede Thorsten Midlang; derpaa
greb lrnn to Kister fulde af Guld. » Overbord, alle Bues Mænd I«
raabte han og sprang i Søen med begge sine Kister; hans Skib
ryddedes fra Stævn til Stævn. Vagn Aagesøn havde ikke villet følge
Sigvald paa Flugten, men holdt trolig Stand, og om ham samledes
de tilbageblevne Jomsvikinger; men Erik Jarl trængte for haardt
ind paa ham, Overmagten var for stor, Skibet blev ryddet og Vagn
tagen til Fange med tredive af sine Mænd.
De Danske var fuldstændig overvundne; Sigvald Jarl var
flygtet med den største Del af Flaaden, de andre var faldne eller
fangne. Haakon gik i Land med sine Mænd, og medens han om
Natten sad paa en Træstub, hørte man en Bue smælde ude paa
Bue Digres forladte Skib, og en Pil kom flyvende og dræbte en
Mand ved Siden af ham. Saasnart det blev lyst, gik man ombord
11"'
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i Skibet og fandt da en ar .Jomsvikingerne, Havard den huggende,
liggende paa Knæ ved Rælingen med sin Bue i Haanden; begge
Fødderne havde han mistet. Da han hørte, at det ikke var Jarlen,
han havde rammet, blev han meget skuffet - men Nordmændene
huggede ham straks ned.
Der blev holdt Standret over Fangerne, og de døde som Helte,
gjennemtrængte af deres hedenske Haab om Glæderne i Valhal.
De var lænkede til hinanden ; Fødderne var bundne, men Hænderne frie; de sad i Række paa en Træstamme, og Haaret blev
bundet op, for at holde det fast medens man afhuggede Hovedet.
Dette Hverv blev udført af Nordmanden Thorkel Leira. Da han
havde henrettet tre Mænd, uden at de ved at forandre Mine havde
ytret Tegn til Frygt, spurgte han de omstaaende om de kunde
mærke nogen Forandring paa ham, thi man sagde, at dette pleiede
at være Tilfældet, naar nogen havde slaaet tre Mænd ihjel umiddelbart efter hinanden. En af de næste, han kom til, havde en Søljenaal i Haanden, og da Thorkel spurgte ham, om han havde Lyst
til at dø, svarede han: »Jeg døer gjerne - men hug mig hurtig;
thi vi Jomsvikinger har ofte spurgt hverandre , om et Menneske
kan være sig noget bevidst, naar Hovedet er hugget fra Kroppen;
hvis nu saa er, vil jeg stikke Naalen i Jorden, som jeg har i Haanden;
hvis ikke, saa vil den falde til Jorden «. Thorkel huggede til, Hovedet fløi af, og Naalen faldt ud af Haanden. Atten Hoveder var
faldne, da Turen korn til en ung Mand med et smukt Haar, som
han had Bøddelen om at skaane · en af Haakons Mænd greb fat i
det med begge Hænder og holdt godt fast ; men idel Thorkel svingede Øksen, trak Jomsvikingen rask Hovedet Lil sig, og den Mand,
der holdt i Haaret, fik begge Hænder hugget over. Erik .Jarl kom
til, han syntes godt om Manden og spurgte om hans Navn; den
unge Mand svarede, at han var en Søn af Bue, og hed Sigurd.
»Du maa i Sandhed være Bues Søn, « sagde Erik; »vil du have
Fred? « »Det kommer an paa hvem der byder den, « svarede Sigurd,
og Erik sagde: »Den byder, der har Magt dertil; « og der skjænkedes ham Fred. Nu kom Turen til Vagn Aagesøn. Han havde ved
Vesetes Gravøl aflagt det Løfte at ville dræbe Thorkel Leira og trolove sig med hans Datter, og dette var kommet Thorkel for Øre.
Med opløftet Økse for han ind imod Vagn; men Vikingen Skare
kastede sig ned for hans Fødder, saa at han snublede og faldt til
Jorden, saa lang han var; Vagn greb Øksen og gav Thorkel Banesaar. Erik Jarl syntes ogsaa godt om dette Træk og tilbød Vagn
Fred, hvilken han modtog paa den Betingelse, at ogsaa de tilbageværende tolv Fanger blev skaanede, og Erik indrømmede det. Vagn
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blev virkelig senere trolovet og gift med Thorkel Leiras Datter
Ingeborg.
Saaledes endte dette mærkelige og blodige Slag. Sigvald kom
hjem til Jomsborg med sine Skibe; men ingen agtede ham mere,
fordi han var flygtet fra Hjørungavaag, og med Jornsborgernes Magt
var det snart forbi.
SØSLAGET VED SVOLD.
Jomsvikingerne havde opfyldt det ved Strutharalds og Vesetes
Gravøl givne Løfte I men de havde været uheldige, og det i Hjørungavaag lidte Nederlag gav Stødet til Jornsborgs Forfald. Det var
nu paa Tide, at Svend Tveskj æg ogsaa opfyldte sit Løfte, inden
tre Aar at drage med en Hær til England og enten fælde Kong
Ethelred eller fordrive ham fra Riget; dette gjorde han, og var
heldigere.
Veien for Toget til England kunde siges at være banet. I mange
Aar havde Danske og Norske hyppig hjemsøgt Englands Kyster, der
efter Regnar Lodbrogs Død i Nortlnunberhmd næsten uophørlig
blev hærgede af nordiske Vikinger. Fra Aaret 978 regjerede den
svage Ethelred, der var mere Munk end Konge, over England, og
allerede paa hans Kroningsdag skal den mægtige Ærkebiskop Dunst an have forudsagt ham, at store Ulykker vilde hjemsøge hans
Rige. »Der vil komme et fremmed Folk med et ubekjendt Tungemaal; dets Sværd vilde ikke holde op at rase, før Landet var bragt
i Trældom; Kongens Afkom skulde omkomme, og fremmede Konger
sætte hans Krone paa deres vanhellige Hoved f; . Det var ogsaa kun
et Par Aar efter, at Ethelred havde tiltraadt Regjeringen at store
Sværme af Vikinger begyndte at brandskatte hans Rige, og Kongen
maatte betale dem 1000 Pund for at formaa dem til atter at drage
bort. Dette var ikke noget vel betænkt Middel, thi det lokkede kun
andre Vikinger til, som ogsaa vilde tjene Penge, og saa hyppige
blev deres Anfald og Fordringer, at Kongen maatte lægge en Skat,
der kaldtes Danegjæld, paa Jorderne for at kunne udrede de fornødne Summer. I Løbet af 20 Aar maatte England betale til de
danske og norske Vikinger ikke mindre end 130,000 Pund, en for
hine Tider uhyre Sum.
Svend Tveskjæg havde alt tidligere, medens hans Fader levede,
deltaget i flere Vikingetog til England med sin Fosterfader Palnatoke. Omtrent samtidig med .Jornsvikingernes Tog til Norge drog
han atter derover og angrebsammen med Nordmanden Olav TrygVes søn, London med en Flaade paa !:.14 Skibe ; de forsøgte at stikke
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Byen i Brand, men blev trængte tilbage med stort Tab. Forbitrede
herover gav de sig til at hærge K)'Sterne af Essex, Kent og Sussex,
gennemstreifede disse Landsdele, for frem med uhørt Grusomhed,
myrdede alle , som de fik fat paa, selv Kvinder og Børn, og den
forfærdede Ethelred maatte finde sig i at tilbyde dem Danegæld.
Mod sikkert Leide reiste da Olav op til Kong Ethelreel, og et Forlig
blev afsluttet, ifølge hvilket den danske og norske Hær, imod at faa
udbetalt en Danegjæld paa 16,000 Pund, skulde være forpligtet Lil at
staa Englænderne bi imod enhver fiendtlig Flaade, og saalænge den
opholdt sig i England, skulde den underholdes af Landet. Delle
mærkelige Forlig, hvortil Teksten er bevaret, indeholdt et Par interessante Punkter, som det er værd al
lægge Mærke til. Det hed saaledes, al
»ethvert, endog fiendtligt Kjøbmandsskih
skulde have Fred *); en !'ri Englænders
Drab af en fri Dansk eller omvendt
skulde bødes med 25 Pund eller DrabsMoni frn Svend Tvesl<jægs Tid.
manden udleveres, for Træl gaves derimod kun en Bøde paa et Pund I naar 8 Mand inden eller udenfor
en By blev dræhle, da gjaldt det for et Fredsbrud , m<>n færre
end 8 Mands Drab blev erstattet ved Mandebod. « Ved Forliget
traadte Olai' i del nøieste Venskabsforhold til Ethelred, der antog
ham som sin Søn. Dette Forhold huede ikke Kong Svend , som
havde foresat sig at erobre England ; han skiltes derfor fra Olav
Trygvessøn, der drog hjem til Norge, hvor han efter en temmelig let
Kamp med den gamle Haakon .Jarl fordrev denne og blev afThrønderne udnævnt til Konge. Haakon flygtede, og blev forfulgt; han
søgte at undgaa sine Forfølgere ved Lisl, men blev myrdet af' sin
egen Træl !{arker paa Gaarden Himol i Guldalen.
Olav Trygvessøn blev saaledes Norges Konge; thi ogsaa de andre
Landsdele hyldede ham, selv de, der stod under dansk Overhøihed.
Dette forøgede det alt begyndte Fiendskab imellem ham og Svend
Tveskjæg, der snart blev nødt til at vende hjem fra England og opsætte Erobringen af dette Rige, indtil han havde gjort sit Regnskab
op med Kong Olav.
I Sverige var Kong Erik Seiersæl død og hans unge Søn Olav,
kaldet S kj ød ko n ni n g, var bleven hyldet til Konge af Folk.el.
Moderen var den stolte og herskesyge Dronning Sigrid med Tiina vnet Stor r a a cl e, og da hun var ble ven Enke, meldte der sig
"') Denne humane Hcgcl har det ikke været muligt at skaffe Gyldighed endog i
vor civiliserede Tidsalder.
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flere Beilere, af hvilke dog nogle fik en ilde Medfart. Da sendte
ogsaa Olav Trygvessøn Bud fra Norge og heilede til hende. Den
kristne Kong Olav friede altsaa til den hedenske Dronning Sigrid og
fik Haab om hendes Haand; et Møde imellem dem blev fastsat til
at afholdes i Grænsebyen Kong h e 11 e ved Gotaelven, og de indfandt
sig begge her. Men da Olav forlangte, at Sigrid skulde antage Kristendommen, svarede hun ham: »Ikke vil jeg gaa fra den Tro, jeg
har havt og min Slægt før mig; men ikke heller skal jeg paatale, om
du tror paa den Gud, som dig behager. « Derover blev Olav saa
forbitret, at han kastede hende en Handske i Ansigtet og udbrød:
JTænker du da, jeg vil have dig, du gamle rynkede Kvinde, naar
du ikke tror paa Gud? « »De Ord - svarede Sigrid - skal vorde
din Bane«. Kong Olav reiste hjem, og hans Fiende, den fordrevne
Erik .Jarl, Haakon Jarls Søn, fik et sikkert Tilflugtssted i Sverige.
Sigrid Storraade ægtede Svend Tveskjæg, der havde forskudt Gunhilde, den vendiske Fyrstes Datter.
Medens Kong Svend sad i Fangenskab paa Jomsborg, var det
blevet bestemt, at den vendiske Fyrste Buris lav skulde ægte hans
Søster Thyre; men der hengik lang Tid inden Løftet blev indfriet.
Thyre havde Forkjærlighed for Kristendommen, hun frygtede derfor
den hedenske Burislav og undslog sig for at drage til ham i Venden;
men ved Sigvald Jarls Mellemkomst lykkedes det ham at faa hende
over til sig. Burislav overøste hende med rige Gaver; men hun
kunde dog ikke finde sig i sin Skjæbne, da han var gammel og grim,
og dertil en raa Hedning. Efter syv Dages Forløb flygtede hun bort
om Natten og kom til Danmark, hvor hun maatte skjule sig for sin
Broder, der vilde have sendt hende tilbage til Venden, om han havde
opdaget hende. Her kunde hun derfor ikke blive, men drog videre
til Norge, hvor hun søgte Tilflugt hos Kong Olav, der syntes saa
godt om den smukke unge Kvinde, at han tog hende tilægte; hun
fik saaledes en kristen Mand, en ridderlig Helt, og de levede sammen
Vinteren over i det nylig anlagte Nidaros, nuværende Trondhjem.
Men Thyre fandt Livet hos Kong Olav for tarveligt og længtes
efter sine Eiendomme i Venden; hun vidste, at Burislav var Olavs
Ven, og ved Bønner og Overtalelser søgte hun at formaa sin Husbond til at reise til Venden for at bede Burislav afstaa de Eiendele,
han havde skjænket Thyre under sit Ægteskab med hende. Olav
havde vel store Betænkeligheder, og hans Mænd raadede ham stærkt
fra at begive sig ud paa denne Reise; men Dronningen fik ham omsider overtalt og tilbød selv at følge med.
Ved Paasketider Aar 1000 satte Kong Olav sine Skibe i Søen og
udbød Leding i hele Landet; han samlede en Flaade paa tresinds-
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tyve Langskibe, hvoriblandt mange bekjendte, store Drageskibe; men
det prægtigste var dog Kongens eget Skib Ormen lange, som han
selv havde ladet bygge i Norge. Det var ca. 50 Meter langt i Kjølen,
førte 52 Aarer paa hver Side og havde en Besætning paa 500 Mand,
Kjærnen af Landets Krigere, foruden Rokarlene; begge Stævnene var
lueforgyldte og havde Formen af en stor Drage, Rælingen laa høit
over Vandet. Med denne Flaade seilede Olav Trygvessøn gjennem
Kattegattet og Øresundet til Venden, hvor han opholdt sig i lang
Tid og i al Venskabelighed forhandlede med Kong Burislav om
Thyres Eiendom.
Rygtet om Kong Olavs Tog var naaet til Danmark; Sigrid Storraade havde ikke glem l sin Hævn, hun æggede nu sin Gemal, den
danske Konge Svend Tveskjæg, til at benytte Leiligheden og angribe
den norske Flaade. Svend sendte Bud til Sverige og indgik Forbund
med Sigrids Søn, den svenske Konge Olav Skjødkonning, og Haakon
Jarls Søn, Erik Jarl, som opholdt sig der. En stor Flaade blev samlet; men inden den kom sammen, var Nordmændene allerede seilede
forbi og havde naaet Venden, hvorfor man lagde sig ind ved Øen
Svolds Beliggenhed er
Svold, for at oppebie deres Tilbagekomst.
ikke nøie bekjendt; men det antages at have været en lille Holm,
som nu er gaaet under, og som laa mellem Rugen og Pommerns
Kyst i Nærheden af Peenemundingen. Det var en klar Solskinsdag,
den 9. September, at Kong Olavs Flaade for en svag, men gunstig
Brise stod ud ar Svinemundes Havn, efter at Venderkongen i et og
alt havde efterkommet den norske Konges Fordringer. Smaaskibene
gled lettere gjenncm Vandet og et for et kom de snart ud af Sigte,
saa Olav kun havde de største og tungeste Farløier i sin Nærhed.
Selve Ledingstl::rnden havde han allerede tidligere sendt hjem, da
Bønderne begyndte at knurre over den lange Fraværelse fra
Hjemmet.
Ved Svold var Kongerne samt Erik Jarl og mange ar deres
Mænd gaaede iland for at speide efter den norske Flaade.
Et stolt Syn var det at se de mange dragesmykkede Langskibe
med heiste Seil komme op i det straalende Solskinsveir. Gang paa
Gang troede Kongerne at se Olavs navnkundige Drageskib »Ormen
lange«, og ligesaa ofte maatte Erik Jarl forsikre dem om, at vistnok var det prægtige Fartøier, men »Ormen lange« var det dog
ikke. Da kom et stort Skib frem, paa hvilket Dragehovederne
var tagne ned, og Svend Tveskjæg, som formodede, at dette dog
maatte være Ormen, udbrød: »Ræd er nu Olav Trygvessøn, at han
ikke tør sætte Hovedet op paa sin Drage!« »Nei,« svarede Erik
Jarl, »dette er ikke Kongens Skib; det tilhører Olavs Svoger Erling
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Skjalgsen, og bedre er det for os, at dette velbemandede Skib er
borte, før vi gaar i Kamp; thi sikkert tror jeg, at Erling selv styrer
det. « Saaledes kom flere Skibe forbi, og Erik Jarl havde den største Møie med at holde Kongerne tilbage, saa ivrige var de efter at
angribe og frygtede for, at Erik skuffede dem med Hensyn til Olavs
Skib. Nu kom der fire Drageskibe seilende, og fra det største
lyste de forgyldte Stævnprydeiser; da stod Kong Svend op og raabte:
~Høit skal Ormen bære mig idag, thi den vil jeg styre I« Men Erik,
som ikke kunde glemme, at han var Nordmand, svarede : »Om end
Kong Olav ikke havde flere Skibe end dette, aldrig fik Kong Svend
det fra ham med Danskerhæren alene! «
Tilsidst kom tre store S~ibe seilende, og efter dem endnu et
fjerde. Alle stirrede i Beundring paa det. Dette var Ormen lange!
Det lyste i den klare Septembersol af de gyldne Drageprydeiser og
de stribede Seil, og det blinkede fra Hundreder af skinnende Skjolde
og staalklædte Krigere. Agter i Lyftingen stod Olav selv, høi og lys,
med gylden Hjelm og Skjold og rød Silketrøie over Brynjen, og saa
den vældige Overmagt dukke frem bag Næsset. Ikke mindre end
80 Langskibe strakte deres gabende Dragehoveder mod ham. 60 var
danske, 15 svenske og 5 var Erik Jarls norske.
Under disse Forhold fandt selv Olavs tapre Høvdinger, at det
ikke kunde være en Skam at se til at komme bort, og sagde dette
til Kongen.
Men høit fra Ormens Lyfting lød Olav Trygvessøns Svar: »Ned
med Seilet I Aldrig har jeg flyet i Strid, og Gud skal ogsaa dennegang raade for mit Liv.«
Flaaderne ordnede sig nu til Kamp. Olav befalede, at Ormens
Lyfting skulde lægges i Linje med de andre Skibes, hvorved Fartøiets forreste Del kom til at rage helt frem foran Slaglinjen og saaledes blev udsat for Angreb fra begge Sider. Men dens Besætning
var ogsaa særlig udsøgte Folk. Kun de tapreste og mest prøvede
Kjæmper havde Olav givet Plads paa sit stolte Skib. Ingen maatte
være under 20 eller over 60 Aar. Alene med den unge Einar
T ham bars kj e Iver var der paa Grund af hans Færdighed i
Bueskydning gjort en Undtagelse. Han var kun 18 Aar, da han
fik sin Bloddaab ved Svold.
Da en af Kong Olavs Stavnboer, Ulf røde, saa, at Ormen blev
lagt paa en saa udsat Post i Linjen, bemærkede han høit: »Skal
Ormen lange lægges saa langt frem, da bliver her trangt i Forstavnen idag.« »Ei vidste jeg,, svarede Kongen, »at jeg havde en
Stavnbo, der var baade rød og ræd, hvortil Ulf svarede : »Forsvar
du saa godt Lyftingen, som jeg Forstavnen.« Herover blev Olav saa
Vor Somugt.
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vred, at han lagde Pil paa sin Bue og sigtede paa Ulf. ~Skyd
en anden Vei, « raabte denne, , der er bedre Brug for det Skud
andetsteds. «
Den forenede Flaade rykkede nu frem , ligeledes i Slaglinje,
med Danerne i Centrum, Svearne paa venstre og Erik .Jarl paa
høire Fløi. Olav spurgte_ da : »Hvem raader for de Skibe der, som
ligger ret forud? « »Kong Svend, « lød Svaret. • ikke ræddes vi for
Danerne,« sagde da -Kongen, »endnu har de aldrig seiret over Nordmænd i Kamp og skal def heller ei idag; men hvem raader for den
Styrke, der ligger tilhøire for Danerne?(( »Det er Kong Olav med
Sveahæren, « svaredes der. Kongen sagde da : » Bedre var det for
Svearne at sidde hjemme og slikke deres Offerboller end al gaa
under eders Vaaben; men hvis er de store Skibe, der ligger til venstre for Danerne?«
»Det er Erik Jarls, « lød Svaret. Da sagde
Kong Olav : »En haard Kamp har vi der at vente; thi han har
god Grund til Strid, og de er Nordmænd som vi. «
Flaaderne stod med Stævnene ind imod hinanden. Kampen
begyndte. Pile og Kastevaaben fløi gjennem Luften og afløstes snart
efter af Økser og Sværd, da Stavnboerne huggede deres Stavnlaaer
og Hager fast i de fiendtlige Skibe. I Begyndelsen af Slaget skulle
flere af de danske og svenske Skibe være blevne ryddede, saa at
baade Svend og den svenske Kong Olav en Stund maatte trække
sig tilbage, navnlig hedder del, al den sidste led en ilde Medfart
under et Angreb paa O r men Ian g e; men Erik Jarl holdt Stand,
lagde sig med .J ærnbard en Side om Side med Olavs yderste og mindste Skib, ryddede det og kappede det bort fra de andre; han gik
derefter til det næste og overmandede del paa samme i\Iaacle, og
saaledes fortsattes lige indtil Kongeskibet.
Paa Eriks Skib blev
Mandskabet bestandig fornyet fra de andre Skibe, saasnart der foltes
Trang dertil. Kampen stod omsider alene om Ormen lange, og her
samlede sig alt det kampdygtige Mandskab, der endnu var lilbage.
Som en vældig Kjæmpe løftede den endnu sine høie Sider og
sit skinnende Dragehoved stolt over Mylderet af Angriberne. Pile,
Stene og Kastespyd haglede fra alle Kanter ind over dem; men
høit i Lyftingen stod Kong Olav uden at søge nogen Dækning og
skjød snart med Pil og Bue, snart med Kastespyd af begge Hænder.
Fra Krapperummet sendte Einar Thambarskjelver sine dødbringende Pile mod Fienden. Pludselig fik han Øie paa selve Erik
Jarl bag en Skjoldborg paa Jærnbarden. Øieblikkelig sendte han en
Pil mod ham. Den borede sig skjælvende lige til Skaftet ind i Rorknappen over hans Hoved, og idet Jarlen spurgte, hvem der havde
skudt, kom en anden Pil flyvende, for mellem hans Side og den
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ene Arm, og trængte ind i et Sæde bagved ham. Erik Jarl sagde
da til en af sine Buesk~er ved Navn Finn Eivindsen: , Skyd den
store Mand derovre i Krapperummet, ikke har jeg Lyst til at faa en
tredie Pil fra ham. « Finn skjød og traf Einars Bue, just som han
var ifærd med at spænde den tredie Gang, og Buen sprang med et
Brag. »Hvad brast der saa høit? « spurgte Olav. »Norges Rige
af din Haand, Herre Konge! « svarede Einar. Han tog Sværd
og Skjold og stred mandigen. Det samme gjorde alle Ormens Kjæmper. Raseriet greb mange af dem i den haabløse Kamp; de gik
Bersærkergang som deres Fædre havde gjort før dem og traadte
udenbords i deres blinde Iver for at naa Fienderne med Økse og
Sværd. Disse blev tilsidst sløve af de mange Hug mod Hjelme og
Skjolde og bed i,!{ke mere. Olav gik da ned fra Lyftingen, aabnede
Høisædekisten og delte nye og skarpe Sværd ud til sine Folk. Man
saa da, at der randt Blod ud af Brynjeærmet, men ingen vidste,
hvor eller hvormeget han var saaret. Med fuld Kraft tørnede nu
J ærnbarden mod Ormen, saa dennes Skibsbord led betydelig Skade.
Erik Jarl entrede og kom selv femtende ombord, men blev atter
drevet tilbage af Olavs Svoger, den tapre Hyrning, og hans Folk.
Flere og flere segnede dog nu af Saar og Udmattelse i den ulige
Kamp, og atter entrede Erik Jarl; denne Gang med Held. Ormens
l{jæmper trak sig agterover for at værge den elskede Konge, der
endnu stod lige rank i Pileregnen med Kolbe in S t a 11 ar ved sin
Side. Her var hverken Tale om. at bede om eller give Pardon. En
efter en faldt Olavs Mænd for deres Landsmænds Hug, og tilsidst
stod der kun otte Mænd tilbage ved Kongens Side. Hverken levende
eller død vilde han falde i sine Fienders Hænder.
Havet maatte hellere gjemme ham for bestandig. Saa løftede
han Skjoldet over sit Hoved og sprang overbord for aldrig mere at
komme tilsyne. Det samme gjorde Kolbein Stallar, Einar Thambarskjelver og Resten af Olavs Mænd, der endnu var ilive. Baade Kolbein, Einar og 5 Mand af den tapre Besætning faldt i Seierherrernes
Hænder, og der skjænkedes dem Liv og Fred.
Dronning Thyre, som havde fulgt sin Mand, var ved Kampens
Begyndelse bragt ned under Dækket; hun blev nu draget frem, og
Erik Jarl maatte trøste og opmuntre hende, da hun tilskrev sig selv
Skylden for, at Toget var kommet i Stand. Hun vilde ikke modtage
den Frihed, som tilbødes hende, og afslog at tage Mad og Drikke
til sig, indtil hun døde 9 Dage efter.
Ormen lange blev ErikJarls Bytte; han stillede sig ved Roret;
men han kunde ikke dreie det, det vilde ikke lystre nogen mindre
kraftig Haand end Olav Trygvessøns. Sagaen siger, at ingen mere
12"
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kunde styre Ormen og da dette Skib kom tilbage til Norge, bleY
det ophrændt.
N arges Rige deltes mellem Seierherrerne.
OPDAGELSEN AF GRØNLAND OG AMERIKA.
Vi vil nu foreløbig standse her i Fremstillingen af vort Lands
Søkrigshistorie for kortelig at omtale et mere fredeligt Udslag af vore
Forfædres djærve Færd paa Havet : Opdagelsen af Grønland og af
den nye Verdensdel, som de gamle Nordboere kaldte V in land, og
som vi nu kalder Amerika .
Paa Island
boede i det l0cle
Aarhundrede en
Nordmand,
Thorvald Ar valdsøn. Han
havde en Søn,
J..lllc Runesten, fundet 1824 i en Varde under 720 55 n. Dr. • omtrent 30 l(llometreN.V. for den nuva.irenclc nordligste danske J{oloni. Indskriften I3<lcr: Erder hed Erik
ling Sigvnrlson, Bjnrnc Thordnrson og Endridc Ocldson opfortc dc(nnc Vnrclc 1
røde.
Denne
Lordugen ener Gngndng (a: :ir.. A1,rll) og ryddede ( Plndscn) 1135. (Notiono1mus:cet).
blev paa Grund
af tlere Drab gjort fredløs og drog derfor tilhavs for, som han
selv sagde, at søge efter nogle Øer vester i Havet, som en anden
Islænding havde fundet ved al blive drevet ud af sin Kurs ar
Storm og Uveir. Erik fandt ogsaa virkelig et stort Land m ed
vældige Jøkler og Snebræer. Han kaldte det »Grønland «, fordi
han mente delle Navn vilde lokke Fo)J'- til at flytte did og bosætte sig der. Selv nedsatte han sig paa Gaarden Brattalid mellem Eriksfjorden og Einarsl]orden, hvor man endnu mener at kunne
paavise Tomten i Ruinerne ar en gammel Bygning. Allerede den
første Sommer drog hele 25 Skibe fra Island over til Grønland, men
kun 14 naaede frem. De øvrige forliste eller vendte om . Erik rødes
Søn, Leif, drog Aaret før Svolderslaget over til Norge og var Vinteren over hos Kong Olav, der paa Tilbageveien gav ham en Præst
og et Par andre geistlige med, forat han skulde indføre Kristendommen paa Grønland. Kommet hjem fik han høre, at Islændingen
Bjarne Herjulfssøn paa Reisen over til Grønland var drevet ud al"
sin Kurs og havde seet nye Lande vestenfor og søndenfor Grønland,
uden at han dog havde givet sig Tid til nærmere at undersøge dem.
Dette fik nu Leif Lyst til at gjøre og drog selv 35te afsted.
Han kom først til et goldt og øde Land, fuldt af Jøkler. Det
1
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kaldte han Helleland; sandsynligvis maa dette have været Labrador. Han fulgte Kysten videre og fandt et Land med lange,
hvide Strande, fladt og tæt bevokset med store Skove. Han kaldte

Gronlnndsk Kirkeruin frn Nordboernes Tid.

det derfor Markland, Skovland. Antagelig har dette været New
F o und 1and. For nordøstlig Vind gik det nu videre indtil han
kom til et Land med mildt Klima, hvor Kvæget
kunde gaa ude hele Vinteren, hvor Vinranker og
Korn voksede vildt, og Elvene vrimlede af Laks.
Her opførte han Hytter og slog sig ned for Vinteren. Stedet kaldte han Vinland. Det maa
vistnok have været det nuværende Nova Scotia
eller Mass a c hus se tt s. Næste Sommer forsynede han sig saa med Bygningstømmer og drog
hjem igjen til Grønland.
Senere forsøgte hans Broder Thorstein og
den gamle Er i k røde at finde de af Leif opdagede Lande, men blev af Storm og Uveir drevne Trækors, 21 cm. bolt, med
•
·
1
Indskriften I Runer: Marin.
omkrmg I Atlanterhavet he e Sommeren og kom Fundet I en Grav pnn en
først sent ud paa Høsten, forkomne og udslidte grcmlnndsk Kirkegaard rrn
Nordboernes Tid.
tilbage til Grønland, uden at have seet Land. Heldigere var Islændingen Thorfinn Karlsevne, der Sommeren 1003
drog ud med 160 Mand og en hel Del Hornkvæg for at opsøge
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Vinland det gode. Han kom til de samme Lande som Leif og fandt
ogsaa dennes Hytter.
Hele to Aar var han borte og stødte ogsaa paa de nye Landes
Indbyggere, som Nordmændene kaldte Skrællinger. Til at begynde
med drev de ganske fredelig Tuskhandel med disse; men snart var
det forbi med Freden, og Karlsevne og hans Mænd maalte bestaa

Kort, som ,·iser Sknndlnnvicns , Jslnntls , Gronhlnds og Nordamerlkas indbyrdes Beliggenhed.

haarde Kampe med de talrige Skrællinger, der kom roende i Skindbaade og havde Buer og Stenslynger til Vaaben.
Endnu en Ekspedition til Leifshytterne under Islænderne Helge
og Finnboge omtales i Sagaerne, og i Aarel 1121 hører vi, al Grønlandsbispen Erik Gnupssøn foretog en Missionsreise til Vinland ,
hvorfra det imidlertid synes, som om han ikke mere er vendt tilbage. Nogen varig Bebyggelse af de nye Lande fra Norden fandt
ikke Sted. Derimod er vist flere dragne over til Markland fra
Grønland for at hente Byggetømmer. Islandske Annaler beretter
saaledes saa sent som i 1347. at et Fartøi, der havde været der,
blev drevet ind af Storm og Uveir til en Havn paa Islands Vestkyst. At ogsaa Mænd fra selve Norge har været med paa de første
Vinlandsfærder sees af en Runesten paa Ringerike, hvis Indskrill
lyder: »Udmattede og vaade og trængende til Mad kom de, Mænd
og Kvinder, fra Vinland til Udbygden (Grønland). Ulykken kan
bøie Skjæbnen, saa at Mennesket dør i sin tidlige Ungd~m. «
Senere blev imidlertid Veien til den nye Verdensdel helt glemt,
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efterhaanden som Norges Sømagt og dermed Folkets Energi og
Daadstrang sløvedes og forfaldt. Men Æren for først at have opdaget den fjerde Verdensdel tilhører uimodsigelig de djærve søfarende Nordboere.
SØKAMPE MED ENGLAND OG NORGE.
Med Svend Tveskjæg begynder det historiske Lys at skinne
klarere over Begivenhederne i Norden, Sange og Sagn taler et tydeligere Sprog og giver en bedre Forestilling om, hvad der rører sig i
Folket, hvorledes dette og Landet tager sig ud. Mange Gjenstande
fra hine, de første historiske Tider er opbevarede og henligger paa Musæerne, H usgeraad, Vaaben, Run es tene, udhuggede Billeder
osv.; men der er dog mange Ting, der forbliver skjulte, og om hvilke
man kun gjennem svage Antydninger eller nogle tilfældige Ord i en gammel Vise kan danne sig noget Begreb. Hertil hører for en stor Del
Søkrigsvæsenet; thi skjønt vi besidder mange Skildringer afFlaader,
Søslag og Vikingetog, saa er de dog i Henseende til Materiel, Skibe
og Vaaben, saa taagede, at det for Eksempel hører saa godt som til
det umulige at kunne fremstille, hvorledes dette igjennem flere Aarhundreder er skredet fremad.
Efterat Langskibene havde fundet
Vei til Norden, og efterat de med Aarer og et enkelt Seil forsynede
Drageskibe var bleven almindelig indførte som Vikinge-, Krigs- og
Førselsskibe, hører man ikke Tale om andre Skibe lige fra Slagene
i Hjørungavaag og Svold indtil Seilskibenes og Kanonernes Tid, altsaa i flere Aarhundreder.
I Middelalderen saa det, hvad Søkrigsvæsenet her i Norden
angaar, ikke bedre ud end i Oldtiden. Vikingelivet holdt sig meget
længe, de gamle nordiske Vikingers Aand lod sig ikke let udrydde,
og det var da navnlig ved at tørne sammen med den fremtrængende
Kristendom og mod denne kjæmpe sin sidste fortvivlede Kamp, at
den traadte frem i al sin Grumhed. Svend Tveskjæg, som selv
havde været en hedensk Konge og først sent i sit Liv, paa Toget
til England, antog Kristendommen, herskede, ligesom hans berømte
Søn Knud den store (1018- 35), over hele Hære af danske Vikinger og tumlede sig omkring med dem paa Søen. De store Flaader,
hvormed disse to Konger drog til England og for hvilke alt maatte
bøie sig, var i deres Bygning og Udstyr ganske Sidestykker til J omsborgernes og Olav Trygvessøns Flaader. Der er altsaa i denne Henseende ikke noget nyt at tilføie.
Det lykkedes ikke Svend inden sin Død at undertvinge England,
og hans Søn Knud maatte straks efter optage Kampen. Med en

96
stor Flaade, der efter Sagnet
endnu havde seet i Norden,
Harald, i Efteraaret 1015 til
prægtige Billeder i Stævnene,

talte de pragtfuldesle Langskibe, man
afseilede han, ledsaget af sin Broder
England; » Skibene var smykkede med
med purpurfarvet Tougværk, guldvirk.ede Seil og forgyldte Master, i
hvis Top der sad Billeder af Fugle
med udbredte Vinger. • De danske Vikinger gik frem paa deres
sædvanlige Maade, skyede ikke
noget Middel, brugte ligesaa godt
List som Magl, og i Aaret 1017
havde de fuldført Englands Erobring.
Ogsaa Norge maatte bøie sig
for den mægtige Knud og hans
Krigere. Dette Rige regjeredes af
Olav den hellige, der havde
samlet de tidligere adskilte Dele
under sig; men i sin Iver for al
udbrede Kristendommen gik han
saa vidt i Voldsomhed mod de
fri læn kende, hedenske Nord mænd,
al de følte sig haardt krænkede,
og mange af dem flygtede til Danmark for at søge Understøttelse
hos Knud.
I Sommeren 1025 sendte den
danske Konge Gesandter Lil Kong
Olav i Tønsherg for at gjøre Fordring paa Overherredømmet over
Olnv den hellige.
Norge. Gesandterne gjorde PaaTræfigur i Nutlonolmusmct fra Anr 1250.
stand om, at Olav skulde lage
Landet som Len og svare Skat deraf, som Jarlerne i tidligere Dage
havde gjort, men fik den korte Besked: »Bring eders Herre del
Svar, « sagde Olav, »at Norge vil jeg værge med Od og Eg, saalænge jeg lever, og aldrig vil jeg svare nogen Mand Skat af mil
Rige. •
Efter Modtagelsen af dette Svar bestemte Knud sig til at sætte
sin Villie igjennem med Vaabenmagt, og understøttet af sin Svoger
Ulf Jarl, der under Kongens Fraværelse i England havde været Stalholder i Danmark, samlede han en Hær og Flaade for at gaa mod
Norge hvor Olav imidlertid havde sluttet Forbund med den svenske
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Konge Amund Jakob og nu udbød Leding baade i Norge og Sverige
for at komme Knud i Forkjøbet med et Angreb paa Danmark.
Den Flaade, som Knud havde samlet, skildres ogsaa denne Gang
som meget pragtfuld ; Skibene var store og godt udstyrede, Seilene
var farvede med blaa, røde og grønne Striber, og alle Skibsskrogene
var malede ovenfor Vandet. Knuds eget Skib var paa 60 Rorbænke.
Den forenede norske
og svenske Flaade
søgte ved Efterretningen om, at en større
Flaade af danske Skibe var bleven samlet,
ind til Helgeaaen i det
nordøstlige Skaane,
og Olav udfandt, for
at værge sig imod
Overmagten, en snild
List, der var nær ved
at skaffe ham Seier.
Helgeaaen udgaar fra
en Indsø, Helgesøen,
En Havmand og en Havrrue sager al standse den helllge Kong Olavs
der hvor Kristianstad
Skib. Gammelt Kalkmaleri.
nu ligger, og falder
ud i Østersøen i den store, saakaldte H anø Bugt, Nord for Bornholm; i denne Aa lod Olav opføre en Tværdæmning, saaledes at
Vandets Afløb standsedes , og indenfor Dæmningen kastedes en
Mængde Tømmer og svære Stammer i Vandet. Selv gik han iland
for at lede Forsvaret og lod An und Jakob overtage Befalingen over
Skibene. Da Knuds Flaade nærmede sig Havnen, trak den forenede
Flaade sig tilbage imod Øst, og henimod Aften ankrede Knud med
sine Skibe paa det Sted, hvor Anund Jakob nylig havde ligget; men
aldrig saanart var han kommet til Ro, før Olav lod Dæmningen
sprænge, det sammenhobede Vand styrted~ ud og rev Tømmer og
Stammer med sig, der væltede ned imod de danske Skibe, som adsplittedes, stødte imod hverandre og drev udad imod Søen. Her
blev de angrebne af Nordmændene og Svenskerne, der navnlig kastede sig over Knuds Skib; men skjønt mange Danske var druknede
dels i Oversvømmelsen paa Land, dels i Havet under den opstaaede
Forvirring, og skjønt andre flygtede bort under Forskræ~kelsen, lod
de danske Vikinger sig dog ikke overmande, og da endelig Ul'f Jarl
kom til med friske Skibe og Krigere, maatte de fiendtlige Flaader
søge Redning i Flugten. Olav gik til Kalmar, satte alle sine Skibe
Vor Sømagt. D.
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paa Stranden og reisle over Land hjem til Norge; Anund .Jakob
søgte Tilflugt i Karlskrona. Det er bekjendt, hvorledes Ulf .Jarl senere, en Allen under et Gilde i Roskilde, Irnanede Kong Knud for
hans Opførsel under denne Søkamp ; Svogrene spillede Skak, og da
der opstod Uenighed imellem dem under Spillet, reiste Ulf' sig for
at gaa bort. Forbitret raabte Kongen efter ham : » Flygler du nu,
du rædde Ulf? « hvortil .Jarlen svarede: » Længere havde du flygtet
ved Helgeaa, om du havde kunnet! Dengang kaldte du mig ikke
ræd, da jeg kom dig til Hjælp
og de Svenske slog dine Folk ned
som Hunde. ~ Men Ulf maatle
med sit Liv bøde for denne Haan;
thi Kongen lod ham dræbe.
Hermed havde dog Knud ikke
opgivet sine Planer. To Aar eller,
i 1028, drog han til Norge med
en vældig Flaade, der talte ikke
mindre end 1440 Fartøier, hvoraf
dog sikkert de fleste var Smaaskibe, der førte Proviant og anl{on" Olu,·s Fnld ,•cd Stiklesind.
dre
Krigsfornødenheder. Kong
I nlllnl I Flntobogcn frn o. I 380.
Olav havde imidlertid stadig fortsat med den hensynsløse Voldsomhed hvormed han tvang Folk.et til Kristendommen og ved sin ukloge Fremlærd mod Landets
mægtigste opnaaede at gjøre sig saa almindelig forhadt, at del var
ham umuligt at samle en Flaade, stærk nok Lil at optage Kampen
med Knud. Han maatte derfor med sin Søn Magnus og nogle l'aa
trofaste Mænd flygte ud af Landet og drage til Gardarike. Norge
kom herved atter under dansk Overhøihed og i Aaret 1030 faldt
Kong Olav i Slaget ved Stiklestad under Forsøget paa at gjenerobre sit Rige.
Allerede 5 Aar efter Olavs Død kaldte man hans Søn Magnus
hjem fra Rusland og satte ham under Folkets Jubel paa Harald
Haarfagres Kongestol.
Magnus den gode begyndte sin Regjering med en Søkrig mod
Danmark, hvor Hardeknud havde fulgt sin Fader, Knud den store
paa Tronen. Det kom dog snart til et Forlig mellem de to Konger,
hvorved bestemtes, at naar den ene af dem døde, skulde den anden
arve begge Riger. I 1042 døde saa Hardeknud, og Forbindelsen
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mellem Danmark og England opløstes nu, idet Englænderne valgte
en Ætling af det gamle Kongehus til hans Eftermand paa Tronen.
Knud den store og Hardeknud ligger begge begravede i Winchester Domkirke i England, og paa den sidstes Ligsten findes udhugget
det nedenfor afbildede Skib. Af dette Billede maa man imidlertid ikke
lade sig forvirre med
Hensyn til Forestillingen
om Skibene paa denne
Konges Tid ; thi det har
kun Hentydning til hans
Forkjærlighed for Søen.
Ligstenen er nemlig udhugget i Aaret 1661, og
skal formodentlig være
en Fremstilling af, hvorledes man tænkte sig,
at de gamle Skibe saa
ud; thi det ligner hverken noget Skib fra det
ellevte eller fra det syttende Aarhundrede.
Det kunde synes (en
Helllg Olnv akrlnhoggeø.
dristig Tanke af Norges
Efter Mnlerl I Nnllonalmæsets danske Samling.
Konge at feide med et
Land, der for ikke længe siden havde erobret baade England og
Norge. Men Tiderne var nu helt forandrede. Magnus stod som den
folkekjære Konge i Spidsen for et enigt Folk, medens Danmark var
høvdingeløst, og da han paa sin Faders Langskib »Vis unde n «,
med en Flaade paa 70 Skibe seilede ned til Danmark, blev han paa
Tinget i Viborg uden Modstand udraabt til Konge og hyldet af
Folket. Ikke længe efter maatte han udbyde Leding i Norge og
samle al den Styrke, han kunde faa i Danmark, for at værge sit nye
Rige mod et voldsomt og faretruende Angreb afVenderne, der med
en vældig Hær og Flaade gjorde Landgang paa Jyllands Østkyst og
bredte sig hærgende og plyndrende udover den jydske Halvø.
Magnus mødte Venderne paa Lyrskovsheden nørdenfor Slesvig, og her kom det den 28de September 1042 til et af de største
og blodigste Slag, der nogensinde er udkjæmpet i Norden. Side om
Side stred her Danske og Nordmænd for første Gang for at værne
Nordens Grænser. Den unge 19aarige Konge gik selv uden Br;ynje,
med sin Faders Økse Hel høit løftet i begge Hænder i Spidsen for
sin Hær mod den 6 Gange saa talrige Venderfylking. Gjennem
13*
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Luften syntes hans Mænd at høre de mægt~ge Toner fra Klemenskirkens Klokker i Nidaros, som HelligOlav havde skjænket. Begeistring
og Tro paa Helgenkongens Bistand greb alle, og snart kastede den
,,ældige Hedningehær sig paa vild Flugt, efterladende 15000 faldne
paa den blodige Valplads.
Da Kong Magnus efter denne Bedrift forlod Danmark for at
vende tilbage til Norge traf han i Gøtaelven sammen med den unge
Svend Estridsøn, en Søn af Ulf Jarl og Knud den stores Søster
Estrid, og da denne Mand tilbød Magnus sin Tjeneste, var han uforsigtig nok til at indsætte ham til Jarl over hele Danmark: Svend
tiltraadte sin nye Post og lod sig snart
efter hylde til Konge paa Viborgting; han
) havde mange Tilhængere i Danmark, thi
han var dog dansk, medens Magnus var
norsk. Saasna1t denne fik Efterretning om
Svends Utroskab, ilede han til Danmark
med en Hær og Flaade, og Svend maatte
flygte til Sverige; Jarlen havde her et stort
Parti for sig, og hver Gang han saa Leilighed dertil, kom han tilbage til Danmark
og feidede med Kongen. Norske Vikinger
hjemsøgte de danske Kyster, og i en hel
Hordeknulls Llgslen.
Række Søslag, ved Ærø, Aarhus og Helgenæs, seirede Kongen over den troløse .Jarl, hvis Nederlag dog ikke
var istand til at berøve ham Folkets Kjærlighed.
Under disse Stridigheder kom Olav den helliges yngre Broder
Harald Sigurdsøn, senere kaldet Haarderaade, som længe
havde opholdt sig i Konstantinopel, Nordboernes Miklagaard, hvor
han havde været Anfører for Livvagten, de saakaldte Boranger (eller
Væringer), tilbage til Norden og blev venlig modtaget af Magnus,
der gjorde ham til sin Medregent. Begge Fyrster i Forening hærgede
de danske Kyster, og det kom atter under Sjællands Kyst til et stort
Søslag med Svend: der blev overvunden og maatte flygte op over
Land. Magnus forfulgte ham; men hans Hest blev sky og kastede
Kongen af, saa han faldt imod en Stub med saadan Voldsomhed,
at det blev hans Bane; han døde kort efter, i Oktober 1047, og
ifølge den Bestemmelse, han havde taget før sin Død, blev Svend
Estridsøn Konge i Danmark og Harald Haarderaade Konge i
Norge.
Krigen imellem disse to standsedes ikke ved Magnus' Død, men
fortsattes uden Afbrydelse og varede i samfulde 17 Aar, indtil den
endte ved en Fred ved Gøtaelv 1064. Det var en blodig Krig, der
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næsten udelukkende udkjæmpedes paa Søen, og den blev mærkelig
ved mange heftige Kampe. Harald og hans Vikinger hærgede de
danske Kyster, øvede Strandhug, plyndrede og røvede
Sunde,
Bugter og Fjorde, overalt, hvor de kunde komme
til. Svend værgede sig, saa godt han kunde. Engang havde Harald foretaget et dristigt Tog langs
den jydske Vestkyst lige til Eideren og beriget
sig med meget Gods, hvormed han agtede sig tilbage til Norge; men imidlertid havde Svend samlet en Flaade udfor Limfjorden, hvor han belavede sig paa at tage mod Nordmændene, naar
de kom tilbage. Harald passerede saa tæt forbi
de Danske, at Svend kunde raabe over til ham,
at han skulde komme iland for at slaas med
ham; men da han ikke vilde indlade sig herpaa,
stak Svend i Søen med sin Flaade. Ved Skagen
fik Nordmændene Modvind og drev ned under
}
Læsø, hvor Flaaden blev liggende paa Grund af
stærk Taage. Om Morgenen, da Taagen begyndte
at lette, saa man fra de norske Skibe ligesom en
Mængde skinnende Blus, der var samlede i en
Klynge, og disse viste sig snart at være de forgyldte
Dragehoveder paa Svends prægtige Skibe, der skinnede i den opgaaende Sols Straaler. Teltene blev
straks slaaede ned, Folkene satte sig til Aarerne,
og Nordmændene gav sig til at ro af al Kraft; thi
da Skibene var overlæssede med røvet Gods og
Fanger, og deres Antal var mindre end de Danskes, vilde Harald ikke indlade sig i Slag. Han
flygtede af al Magt, og Svend forfulgte ham med
hele sin Flaade. Harald saa, at han med sine
dybt lastede Skibe ikke kunde undfly sine Forfølgere, og han lod derfor endel af Byttet fastbinde
til Tømmer og Stokke, saa at det kunde flyde
paa Vandet, og kastede det overbord, for at lokke
rd
de Danske til at optage det og derved standse For- Jærns,·æ
fra den tidlige
Middelalder.
følgeisen; men Svend raabte til sine Mænd: at for
saa billigt Kjøb skulde de ikke lade Harald undslippe, og det lykkedes
at faa dem til fremdeles at trække rask paa Aarerne. Den norske
Konge kastede endnu flere Gjenstande, og selv Levnedsmidler i
Vandet; men da dette heller ikke hjalp, greb han til det Middel at
kaste de danske Fanger i Søen. Dette hjalp. Den menneskekjærlige
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Svend kunde ikke faa det over sit Hjærte at lade de uskyldige
Mennesker omkomme paa en saa ynkelig Maade, og han gav Befa-

Kort over Norden i den tidlige Middelnlder.

( Ener Oltosen: Nordens Historie .

ling til at standse og optage de svømmende Fanger. Saaledes undslap Harald og kom hjem til Norge med Resten af sit Bytte.
Nogle Aar efter kom Harald i en lignende Knibe, men omsider
traf dog de to Flaader sammen, og det kom til Slag. Det var i
Aaret 1062, Harald havde sat Svend Stævne i Gøtaelven. Der
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skulde da Vaabnene afgjøre, hvem der skulde herske over begge
Riger. Svend modtog Udfordringen, og de to Lande skulde nu for
Alvor prøve Styrke. Harald lod bygge et prægtigt Langskib efter
Ormen langes Mønster med 35 Rum og 70Aarer, og udbød Leding
over hele Landet. Svend mødte imidlertid ikke til Stævnet, og da
Ledingstiden snart var forløben, sendte Harald den nordenfjeldske Flaadestyrke hjem 1gien og beholdt kun 180 Skibe hos
sig. I Laholmsbugten ved det nuværende Halmstad, hvor Nisaa
øber ud i Kattegat, fik han pludselig Melding om at Kong Svend
med hele den danske Ledingsstyrke var under Opseiling, og at de

Normnnnlske Bueskytter og Ryttere stormer frem ved Senluc mod den engelske Hær. (Bnyeuxtnpetet).

Danske havde dobbelt saa mange Skibe som han selv. Mange fandt
det nu raadeligst at trække sig ud af den ulige Kamp; men Harald
sagde: »Før skal vi falde, den ene ovenpaa den anden, før vi vil
fly. c Flaaderne blev nu lagte i Slagorden; men kloge af tidligere
Tiders Erfaringer surrede man nu kun den midterste Del af Slaglinjen sammen, medens Skibene paa begge Fløie forblev løse for at
kunne bruges der, hvor det mest trængtes. Først sent ud paa Aftenen var alle Forberedelser færdige, og Slaget begyndte. Det blev
overmaade hidsigt og langvarigt. Rigernes Skjæbne og den nationale Ære var jo Indsatsen, og fra begge Sider kjæmpedes der med
haardnakket Tapperhed hele Natten igjennem. Slagets Udfåld afgjordes for en væsentlig Del af Haakon Jarl Ivars søn, en Ætling
af den gamle Haakon Ladejarl. Overalt var han paafærde hvor
Hjælp var nødvendig, snart paa den ene Fløi snart paa den anden,
og de Danskes løse Skibe blev ryddede det ene efter det andet.
Da det gryede ad Dag, lagde Kong Harald sin prægtige Drage
Side om Side med Kong Svends Skib og entrede det. Mellem de
store Fartøiers Besætninger førtes en blodig Kamp, der endte med at
Svends Langskib ryddedes fra Stævn til Stævn og hans ~ærke ned-
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huggedes. Mange styrtede sig overbord for at svømme iland, og
Besætningerne paa de sammenbundne store Skibe gav sig ikke Tid
til at hugge Surringerne over, men sprang udenvidere ombord
i det første det bedste løse Fartøi, der var for Haanden, for at
redde Livet.
Haakon Jarl, der ved Kampens Slutning laa Landet nærmest

Kong Hn rnld Hnnrdernndes Fold ved Slnnfordbrldge (frn Bnyeuxlnpetet).
Tre Pile hor bm,cl sig fnsl I hans Sl<Jold, en tJerdc trænger lt)cnnem Øict Ind i Hjærncn.

med sin Afdeling, stod ombord paa sit Skib og forbandt en saaret
Kriger, da en høi og kraftig Mand med en bredskygget Hal paa
Hovedet kom roende hen til Skibet i en lille .Jolle. »Hvem er I? «
spurgte Jarlen. »,Jeg er Vanraade (-;> ; den raadvilde),• svarede den
høie Mand, »og ønsker at tale med <;lig, Jarl; « og da Haakon lænede
sig ud over Rælingen imod ham, føiede han til: ».Jeg vil modtage
Livet af dig, dersom du vil give mig det. « .Jarlen saa nu, at del
var Kong Svend, i hvis Tjeneste han tidligere havde staaet, og som
havde vist ham megen Godhed; han kaldte derfor to af sine Mænd
til sig, paalagde dem at føre »Vanraade « iland i en lille Baad og
bringe ham op til en Bonde, som .Jarlen kjendte, og som skulde
forsyne ham med en Hest. Paa denne Maade kom Kong Svend,
uden at blive forulempet, forbi de norske Skibe ind til den betegnede Bonde, hvorfra han, uden at give tilkjende, hvem han var, red
sydpaa for at naa Sjælland, medens Harald forgjæves søgte efter
hans Lig blandt de faldne Danske.
Det blodige Slag bragte ingen Afgjørelse; thi Svend havde atter
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snart med vanlig Energi og Dygtighed samlet Danerhæren om sig
til Landets Forsvar, og Harald maatte drage tilbage til Viken, uden
at den 16aarige Kamp med Danmark havde bragt ham et Skridt
videre henimod dette Riges Erobring. Folket var forlængst træt af
denne stadige Leding og begyndte at vise foruroligende Tegn til Opsætsighed. I 1064 fandt derfor Harald det raadeligst at slutte Fred

Slagel ved Senluc (l'ra Buyeuxlapelet).
Huskarle, væbnede med Spyd og Økse, slaor I sluttet Række med Skjold mod Skjold overfor de normanniske Ryttere.

med Kong Svend, hvorved denne blev anerkjendt som Danmarks
Konge og Rigernes Grænser fastslaaede som de før havde været.
Nogle Aar efter, 1069, foretog Svend Estridsen et Tog til England. Ved Hardeknuds Død var de Danskes Herredømme over
England ganske ophørt, og Svend havde for meget at tage vare
hjemme, til at han skulde tænke paa at forsøge nogen Tilbageerobring. Da den angelsachsiske Jarl Toste, som var hans Slægtning,
og som higede efter at blive Konge i England, hvor hans ældre
Broder Har a 1d Godvin sen regj erede, henvendte sig til ham om
Bistand til et Tog imod England, svarede han derfor nei. Toste
henvendte sig derpaa til Harald Haarderaade, som gik ind paa Forslaget og seilede med Toste til Northumberland, hvor de begge fandt
Døden i Slaget ved Stanfordbridge, tæt ved York, den 25de September 1066. Men nogle Dage efter landede den normanniske Hertug
Vilhelm, kaldet Erobreren, med en Hær paa 60,000 Mand paa
Englands Sydkyst i Nærheden af Hastings; Harald gik imod ham,
Vor Sømugt.

D.
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men blev overvunden og faldt i det blodige Slag paa Sletten Senlac
ved Hastings den 14de Oktober 1066.
Vilhelm Erobreren blev Englands Konge ; men det undertrykte
og overvundne Folk var
misfornøiet og sendte
Bud til Svend i Danmark
om at komme dem til
Hjælp. Denne, der nu
ansaa Leiligheden for
gunstig til at gjenvinde
det Rige, som hans Morbroder Knud havde eiel,
sendte ogsaa i Aaret 1059,
efterat have drevet resultatløse Underhandlinger med Vilhelm , en
Flaade paa 240 Skibe
under sin Broder As bjørn til England. Flaaden seilede op ad Humberfloden, forenede sig
med de misfornøiede
Englændere og indtog
den mægtige Stad York.
Hele Northumberland
kom i Oprør, Vilhelm
Erobreren gik imod Angriberne, overvandl den
ene Klynge efler den anden, udøvede afskyelige
Grusomheder, foer frem
med Mord og Brand, og
den danske Flaade blev
ikke stort andet end en
Tilskuer ved al denne
Knud den hellige.
Ødelæggelse. Uden at
(Frn et Allerskab i St. Peters Kirite i Næstved).
have udrettet andet end
at fremkalde Forstyrrelse i det ulykkelige England, vendte Asbjørn
samme Sommer tilbage til Danmark og blev [af Kongen, for sin
slette Opførsel, forvist fra Landet.
Endnu en Gang tænkte de Danske paa at gjenvinde deres
Fædres Herredømme over det stolte England. Det var under Svend
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Estridsens Søn, den herskesyge Knud den hellige, som ikke
kunde glemme den store Magt, hans Forfædre havde besiddet, at
Planen lagdes til et Tog, som skulde være uovervindeligt. Det var
i Foraaret 1086 at en stor Flaade, det siges paa 1000 Skibe, samledes
i Limfjorden og af den norske Konge Olav Kyrre forøgedes med
60 Skibe; desuden skulde Knuds Svigerfader, Grev Robert af Flandern, der levede i Uvenskab med Vilhelm Erobreren, som endnu
herskede i England, forøge Flaaden med 600 Skibe. Denne uhyre
Flaade, maaske den største, som nogensinde i Oldtiden eller Middelalderen samledes paa et
Sted her i Norden, var ikke
nogen ringe Trudsel for den
ærgjerrige Hersker over det
engelske Folk, som ingenlunde elskede denne fremmede, normanniske Konge,
og han traf store Forberedelser til at tage imod denne
mægtige Fiende.
Flaaden laa færdig til
at afgaa og ventede kun
paa Kongen, der førte Underhandlinger med Venderne. Den danske Hær
følte ikke nogen Lyst til at
drage paa Tog imod EngSkjold af Træ med Beslag af Jæm.
land, der var ikke nogen
Enighed imellem Høvdingerne, og Misfornøielsen mellem Besætningerne, der selv skulde sørge for deres Underhold, forøgedes efterhaanden som Tiden gik hen. Under denne Gjæring fandt man det
endeligt fornødent at sende Kongens Broder Olav til Knud, som
opholdt sig i Slesvig, for at bevæge ham til at begive sig til Flaaden
og overtage Ledelsen. Knud den hellige blev saa opbragt herover,
at han lod sin Broder lægge i Lænker og sende til sin Svigerfader
i Flandern; men da Efterretningen herom kom til Limfjorden, fortørnedes Anførerne og Befolkningen i den Grad, at Flaaden opløste
sig og hver drog hjem til sit. Kongen lod vel senere de skyldige
straffe, men Toget maatte opgives, og de norske Skibe seilede atter
hjem.
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VENDERNE.
I Middelalderen, medens Kristendommen Skridt for Skridt kjæmpede
sig frem for at vinde Fodfæste i Norden, var Østersøen i flere Aarhundreder et Hjem for hedenske Sørøvere,
der drev deres Uvæsen saavel paa
Søen som paa de fremmede Kyster og
gjorde det indelukkede Hav i høi
Grad usikkert. Naar Borgerkrige, hvad
(
der ikke var saa ualmindeligt, herskede, naar Kron prætendenter stredes om Magten, naar de nordiske
Lande laa i Krig med hinanden og
Flaaderne var beskjæftigede paa andre Steder, drev Sørøverne især deres
I ,
Spil; de flakkede da ikke enkeltvis
omkring, men samlede sig ofte i saadanne Masser, at der maatte foretages store Tog imod dem, og mange
blodige Kampe maatte den ordnede
Magl bestaa imod de hedenske Sørøvere i Østersøen.
De havde deres Tilhold, eller
hvad man gjerne kunde kalde Reder,
paa Øerne og forskjellige Steder paa
Fastlandets Kyster, hvorfra de foretog
deres Udflugter, øvede Strandhug i
Nabolandene, plyndrede og røvede,
Jæmsværd fm den
l d 1 l S l •
d b c
Jærnaværd fru den
tidlige Mlddelnlder.
ag e le e træ <.ntnger Ø e, Orhørte tidlige Mlddelnlder.
Bytte, ja selv Mænd og Kvinder, som
de førte hjem med sig som Slaver. Ikke engang Bornholm, den
danske Ø, kunde sige sig fri for nu og da at huse disse Fredsforstyrrere indenfor sine Grænser. Saaledes fortælles om en hedensk
Mand ved Navn Eigil Ragnarsøn, som af Knud den hellige var
sat til Høvding over Bornholm, at han i vid Udstrækning drev Sørøveri i Østersøen for at tilvende sig Bytte. Han yndede Pragt,
samlede sig stor Rigdom og førte et overdaadigt Liv paa sin 0.
Man kaldte ham Blodeigil, hvilket Navn skulde hidrøre fra, at
da h·an engang med sit Skib havde udstaaet en haard Kamp og
følte sig meget tørstig, stak han sin Hjelm ned i Bunden af
'
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Skibet, fyldte den med Vand, der var blandet med Blod, og slukkede hermed sin Tørst. Kongen vidste vel, hvad Eigil foretog sig,
og advarede ham flere Gange imod at drive sit farlige Haandværk;
men den bornholmske Høvding lod sig ikke skræmme, og Følgen
heraf blev et aabenbart Uvenskab imellem ham og Knud.
Da hændtes det, at et stort norsk Skib med en rig Ladning
blev borte i Østersøen, uden at nogen vidste, paa hvilken Maade
det var sket· den norske Konge Olav Kyrre beklagede sig herover

Kort til Kampen mod Venderne.

for Knud, og Mistanken faldt straks paa Eigil. Med nogle velbemandede Skibe drog Kongen selv i al Hemmelighed over til Bornholm, lod Gaarden, i hvilken Blodeigil sad og drak med sine Mænd,
omringe og Høvdingen tage til Fange. Han bekjende straks sin
Brøde for Kongen; det norske Skib, saa sagde han, var strandet
paa Kysten, hvorpaa han med sine Folk havde angrebet Besætningen, bundet Folkene, plyndret Ladningen og brændt Skibet; kun
de blodplettede Stene bar Vidne om den Brøde, der var begaaet.
Knud lod da Eigil hænge i et Træ i den nærmeste Skov; men hermed ophørte ikke Sørøverierne.
De mest hærdede og farligste Sørøvere i Østersøen, var Ven der n e. De boede, som tidligere omtalt, langs Østersøens Sydkyst,
i det nordlige Tyskland, og det var navnlig paa og omkring Rugen,
at de hedenske Røvere havde deres Tilhold. Venderne griber saa-
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ledes ind i Danmarks Søkrigshistorie i Middelalderen, at de fortjener
en særlig Omtale. De fremstilles som et i det hele taget fredeligt
Folk, der ikke styrtede sig i Krig af Lyst til nogen Berømmelse
eller for at vinde personlig Hæder; men de greb til dette Hjælpemiddel for at skaffe sig Bytte og Underhold. De var et slavisk
Folk, der elskede For lysteiser, Leg og Dans, og hvis Institutioner
og Statsforfatning var meget mangelfulde. Opdragelsen var slet,
deres Sæder og Skikke raa, ofte barbariske, og de havde kun ringe
Agtelse for andre Folkeslags Rettigheder.
De Danske havde i tidligere Tid besiddet et fast Punkt i Ven-
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den, det af Palnatoke saa fortrinlig indrettede og ledede Jomsborg;
men efter Toget til Norge og Nederlaget ved Hjørungevaag gik det
tilbage med de krigerske .Jomsvikinger, der udartede til kun at blive
raa og vilde Sørøvere, imedens de tidligere havde været Medlemmer
af et ordnet Krigersamfund, og de Danskes Magt over dem ophørte
aldeles. For at standse deres Uvæsen foretog den norske Konge
Magnus den gode, medens han herskede over Danmark (1042- 47),
et Tog imod dem, indtog Jornsborg, opbrændte og ødelagde den
fuldstændig, saa at man ikke mere hø1te Tale om den engang saa
frygtede Borg. Senere reiste sig paa Ru.gens Nordkyst, paa den
østlige Ende af den høie Klint, som her luder ud over Havet, en
fast Borg Ark o n a, Østen for det Sted, hvorfra Arkona Fyr nu
kaster sine Straaler ud over Østersøen. Det blev de vendiske Sørøveres Hovedsæde, som befæstedes stærkt til alle Sider og ved sin
udmærkede Beliggenhed blev anseet for uindtageligt; fra dette høie
Punkt havde Venderne en fortrinlig Udsigt over Havet mod Nord,
Øst og Vest.
Skjønt Vendernes Magt i Østersøen led et betydeligt Knæk efterat
Kong Magnus den gode havde overvundet dem i det blodige
Slag paa Lyrskovshede i Nærheden af Slesvig, varede det dog ikke
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mange Aar førend de igjen begyndte at reise Hovedet og forurolige
de danske Kyster.
Under Svend Estridsøn hørte man vel ikke saa meget Tale om
dem; men under hans fem Sønner, Harald Hein, Knud den
hellige, Oluf Hunger, Erik Eiegod og Niels, der regjerede
efter hinanden fra Aaret 1076 til 1134, blev de meget besværlige.
Knud den hellige foretog allerede kort efter Faderens Død flere heldige Tog imod de hedenske Røvere i Østersøen, og da han senere
blev Konge, krigedes han atter med Venderne og sluttede en Slags
Forlig med dem ; men dette holdt sig ikke længe. Efterat Venderne
paany var begyndt at hærge Kysterne og havde dræbt en Broder
til den berømte S kj a 1m Hvide, gik Erik Eiegod imod dem med
en Flaade, seirede over Røverne og tvang dem til at udlevere
Morderne.
Men Vendernes Dristighed vedblev desuagtet at vokse, og under
Kong Niels (1104--34) plagedes de Danske i høi Grad af dem ; ikke
alene Handel og Søfart paa Østersøen foruroligedes, men ogsaa
Øernes og Fastlandets Kyster led, selv helt op i Bælterne. Det var
dog især i Sønderjylland, at de drev deres Spil, forulempede Befolkningen og drog høit op i Landet for at hente deres Bytte; Byen
Slesvig foruroligedes; Landskaberne Nord for Eideren udplyndredes
og Tilstanden blev mere og mere fortvivlet. Da blev den unge
Knud, senere kaldet Lavard(~: Herre), Søn af Erik Eiegod, udnævnt til Statholder i Sønderjylland og skaffede ved sin energiske
Optræden snart denne Provins Fred for Røverne; han befæstede
Byen Slesvig, fordrev Venderne og blev omsider i Aaret 1129, ved
den tyske Keiser Lothars Hjælp, udnævnt til Obotriternes Konge.
Da den af sine Undersaatter høit elskede Knud Lavard i Aaret
1131 var bleven snigmyrdet af Magnus, den svage Kong Nielses
Søn, begyndte Vendernes Sørøvertog igjen og tog snart et voldsomt
Opsving; det tilbageholdte Uvæsen brød frem med forøget Styrke.
Nielses Efterfølger Erik Emun (1134--37), indtogvelArkona; men
det blev uden Følger og kunde ikke standse det om sig gribende Onde.
Under den svage Kong Erik Lam (1137- 47) blev der ikke
udrettet noget, og efter Eriks Død , da de ulykkelige Tronstridigheder imellem Svend Grathe, Knud Magnussøn og Valdemar
bragte Landet sin Opløsning nær, da Borgerkrigen rasede rundt
omkring, voksede de hedenske Sørøveres Uvæsen i en saadan Grad,
at ingen mere følte sig sikker imod dem, hverken paa Søen eller i
Land. Overalt sværmede de omkring, uden at nogen ordnet Magt
eller samlet Styrke kunde skaffes tilveie for at standse deres røverske
Overfald; Kysterne lagdes øde, Folket bortførtes som Trælle, ja paa
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flere Steder maa det endog antages, at Venderne har sat sig fast og
taget blivende Ophold. Paven bad indtrængende om at standse
Ondet og udrydde Hedenskabet, og det lykkedes ham endelig at formaa Svend og Knud i Forening til at foretage et Tog imod Venderne; men ogsaa dette ledede kun til et Nederlag og til at fremkalde Hedningernes Hævn.
Under disse Forhold maatte Befolkningen se selv at værne sig
imod Røverne, og Forsøg i denne Retning blev gjorte. Det betydningsfuldeste af disse iværksattes af en anset Borger i Roskilde,
Ve t h em an , der stiftede et Slags Broderskab eller Samfund med
det Formaal at befri Landet for Sørøverne. Der udrustedes flere
Skibe, hvis Antal efterhaanden voksede til 22, som bemandedes med
øvede Søfolk, der underkastedes en overordentlig stræng Mandstugt,
og det lykkedes virkelig til en vis Grad at indjage Venderne Skræk.
Det Vethemanske Politi gik løs paa Sørøverne, bestod mangen en
haard Kamp med dem, hjembragte efterhaanden 82 erobrede vendiske Skibe og viste, at Selvhjælp har sin Betydning, naar Staten er
opløst; men Ondet kunde kun dæmpes; at udrydde det paa denne
Maade, da man ikke kunde angribe Røverne i deres Hjem. var
umuligt.
Slaget paa Grathehede Syd for Viborg den 23. Oktober 1157
endte Tronstridighederne, og Knud Lavards Søn, den 26aarige
Valdemar, senere kaldet den store, Irnaredes til Konge og blev
kronet af Ærkebiskop Eskild. Ved hans Side stod hans trofaste
Ven Absalon; han kom til at øve en stor Indflydelse baade i Stat
og i Kirke, og Vendernes fuldstændige Undertvingelse skyldes ham.
Absalon var Søn af Asker Ryg og Sønnesøn af den berømte
Skjalm Hvide, Knud Lavards Fosterfader; han antages at være født
i Fjennislev paa Sjælland, en Mil fra Sorø, i Aaret 1128 og var
Tvillingbroder til Asbjørn Snare. Han var saaledes kun et Par
Aar ældre end Kong Valdemar, som han var i høi Grad hengiven,
og med hvem han havde delt Livsfaren ved Blodgildet i Roskilde
1157. Absalon var af en kraftig og sund Legemsbygning, vel øvet
i Vaabenbrug, udholdende og modig; han paalagde sig alle Slags
Besværligheder for at hærde sit Legeme, fældede Træer i Skovene,
kløvede Brænde, svømmede i fuld Rustning og andet lignende.
Skjønt Idrætsmand til det yderste, forsømte Absalon dog ikke at
uddanne sine rige Evner, han studerede Theologi i Paris, lagde sig
efter mange forskjellige Kundskaber og blev en for sin Tid ualmindelig lærd Mand. Straks efter sin Tronbestigelse fik Kong Valdemar
ham udnævnt til Sjællands Biskop, hvis Bispesæde var i Roskilde,
og da Ærkebiskop E ski 1 tyve Aar senere nedlagde sit Embede og
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selv havde valgt Absalon til sin Efterfølger, kom denne til at indtage den høieste geistlige Stilling i Landet, ligesom han alt længe
havde indtaget den høiste verdslige.
Absalon gjorde sig berømt som Hærfører baade tilsøs og tillands; i vor Tid vilde man
maaske snarest have betragtet ham som en stor Admiral.
Han kjæmpede for
Landets Storhed som for Kirkens Magt og Udvidelse, og
naar vi tænker os den kjæmpestærke Helts Skikkelse, da
er det i Pansersærk og Harnisk, eller i Bispekaabe, med
Bispestaven i den ene og Sværdet i den anden Haand; i denne Dragt ligger i Grunden Udtrykket for den Rolle , han
har spillet i Norden. Et af
hans høieste l\faal var at undertvinge og kristne de hedenske Vender og befri Landet og
Havet for Sørøverne. Valdemar den store nærede vel i
Førstningen Frygt for at indlade sig i Kamp med de krigsvante Vender; men Absalon
drev ham fremad, og det faldt
i hans Lod under hans 25aarige Regjeringstid at gjøre
omtrent 20 Tog imod dem.
Allerede 1158 forberedtes et
af disse Korstog ' en Flaade Ahsnlons Billede pnn Llgstenen I Soro Kirke. (Stenen er
dog fors! Ingi pnn Graven længe efter Absalons Dod .

samledes ved Masnedø, ituellem Sjælland og Falster; men den skilles atter ad, da Kongen ikke
vilde sætte saa mange Menneskers Liv i Fare. Venderne lod sig
heller ikke skræmme af saa lidt; Aaret efter gjorde de Strandhug
ved Boeslunde med 24 Snekker; men Absalon var paa Pletten. Ledsaget af atten at sine Hofmænd og nogle i Hast samlede Bønder
gik han løs paa Røverne med saadant Eftertryk, at alle de 24 Skibes
Besætninger blev nedhuggede eller fordrevne. Det var hans første
glim11ende Daad; men allerede samme Aar udførtes det første KorsVor Sømngt. D.
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tog imod Venderne, saavel tilsøs som tillands, og endel af Rugen
blev hærget.
Fra nu af foretoges der jævnlig med større eller mindre Held
Ekspedioner imod Venderne. Det var paa denne Tid, at Absalon
paa en Holm imellem Sjælland og Amager, hvor der var en god
Havn og et godt Tilflugtssted for Skibene, byggede en Borg med
Befæstninger ved Fiskerleiet Havn (det senere Kj ø ben havn). Her
opholdt han sig ofte, naar han var hjemme, og herfra udgik flere
af de Søtog, som han selv eller Kongen ledede. Det vigtigste af
disse Tog, der gik ud paa at erobre Rf1gen samt undertvinge og
kristne Befolkningen, udførtes med en betydelig Magt, understøttet
af de pommerske og obotritiske Fyrster, i Aaret 1168. For at sikre
sig Øen, maatte Arkana erobres; men dette var meget vanskeligt og
lod sig ikke udføre fra Søen, da ingen Pile kunde naa op over den
steile Klint. Arkana laa paa den Landtunge eller Spids, der skyder
frem ved Nordenden af Tramper Vig, og var saaledes baade paa
Nord-, Øst- og Sydsiden omgivet af Havet, medens det paa Vestsiden, som vendte imod Land, var beskyttet af en 50 Alen høi .Jordvold. I Borgen fandtes det bekjendte kolossale Billede af Afguden
Svantevit, der var opstillet i et Tempel med to Rum, som laa midt
paa en aaben Plads; det var de hedenske Venders fornemste Guddom, og skulde det lykkes at kristne dem, da maatte de først se
dette Afgudsbillede synke i Grus. Billedet vår af Træ, havde fire
Hoveder paa fire Halse og holdt i den høire Haand et stort Drikkehorn.
Hæren gik iland og leirede sig udenfor Borgen for at forsøge
en regelmæssig Beleiring, som man mente vilde blive meget langvarig; men et heldigt Tilfælde skaffede Angriberne Seieren langt tidligere end de havde ventet. I den høie Vold, som beskyttede Borgen
imod Landsiden, var der en eneste stor Port, og over den el Taarn af
Træ, som ragede ud
over Volden; denne
Port havde man tilstoppet med løs Jord.
Paa en hed Sommerdag, medens Hæren
udhvilede sig i Teltene,
udspandt der sig en
Kamp mellem nogle af
Krigerne, der kastede
med Slynger og Pile op
imod Volden og de
Reste r nf Arlrnnns Volde.
• Vender, son1 holdt\' agl
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deroppe; men det hele saa ud som en
Spas, og det danske Rytteri holdt sig
tilbage og vilde ikke tage Del i hvad
det ansaa for en Leg. Da bemærkede
en af de danske Krigere, at den løse
Jord i Porten var sunken sammen og
havde dannet et stort Hul ; han samlede
nogle enkelte dristige Mænd omkring
sig, krøb ubemærket ind i Hullet, udvidede det og fyldte det med Halm og
andet let fængeligt Brændsel, og tændte
Ild derpaa. Saa listigt var dette blevet
udført, at Venderne ikke mærkede noget til Ilden, før Taarnet stod i Flamme. I Borgen var der Mangel paa Vand,
saa Ilden lod sig ikke slukke, og da
Kong Valdemar og Absalon erfarede,
hvorledes Sagerne stod, samlede de hurtigt
Tropperne, ilede til det Sted, hvor Aab- Bnsreller, formenlllg f'remstlllende Svnnningen i Volden var opstaaet, hvor en hef- levit I mere menneskelig Sklltkelse end
tig og blodig Kamp udspandt sig, og enddet I Teksten omlnlle Argudsblllede.
Frn en Kirke I Nærheden nr Arkonn.
skjønt Venderne forsvarede sig tappert,
saa de snart, at Modstand vilde være .frugtesløs, og de begyndte at
underhandle. Dette endte med, at Arkonerne maatte indgaa paa
haarde Betingelser; Afgudens Billede tilligemed alt, hvad der fandtes
i Templet, skulde overgives til de Danske; Venderne skulde antage
Kristendommen, afgive Templets Jorder til Kirken og udlevere alle
kristne Fanger; desuden skulde de betale en vis Afgift til Danmark,
tage Tjeneste i den danske Hær og stille visse Gidsler som Sikkerhed. Svantevit blev hugget i Stykker og brændt, og da Hedningerne
saa, at den store Gud ikke engang kunde forsvare sig selv, tabte de
fleste Troen paa ham, og mange lod sig kristne. Hele Rugen underkastede sig den danske Konge, og Øen blev henlagt under Roskilde Bispestol.
Efterat Rugen var erobret, foretoges der flere Tog imod Venderne paa Fastlandet, og selv Stettin blev erobret. Paa Søen
forefaldt derimod kun mindre Kampe; men i disse, saavelsom i den
større Kamp ved Arkana og i Slaget ved Greifswalde, som vi senere
kommer til at omtale, udmærkede sig en Mand, der fortjener en høi
Plads i Danmarks Søkrigshistorie: det var Absalons Tvillingbroder
Asbjørn (Esbern), kaldet den snare, den hurtige, Vovehalsen,
Middelalderens Tordenskjold. Han var ligesaa modig og krigersk
15"
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uddannet som sin fremragende Broder, men stod tilbage for ham i Lærdom og
Veltalenhed. Han var Ifongens Ven, ligesom Absalon,
og Valdemar, som havde
tilbragt en Del af sin Ungdom hos Asker Ryg i Fjennislev, havde begge Brødrene
lige kjære. Asbjørn var med
til det blodige Gilde i Roskilde, da Knud Magnussøn
blev dræbt, og det var i
Grunden ham, der hjalp den
unge Valdemar til at flygte
og vildledte hans Forfølgere;
En Blide. (Efter Tegning frn del 13de Anrhundrede).
han fulgte og understøttede
Den korteste Arm bærer en tung Vægt, den længste er tvunPrinsen paa hans vilde Flugt
get ned mod Jorden. Hertil er Slyngen med den i en Pose
indlagte Sten befæstet.
til Jylland og tog en væsentlig
Del i Slaget paa Grathehede.
Asbjørn var hurtig og bestemt, tilstede overalt, hvor det gjaldt
om at handle, og Søen var hans retle Tumleplads.
En saadan Søkriger var den rette Mand at stille imod de røverske, lumske Vender. Han deltog ogsaa i alle Vendertogene og
spillede en vigtig Rolle i Kampen om Riigen og Indtagelsen al' Arkona 1168. Han foer omkring i Østersøen, i Sundet og Bælterne
med sin hurtige Snekke, bestod mangen en varm Dyst, udførte
mangen en dristig Heltegjerning og bragte ofte Bylte med sig hjem.
Han havde sit Hjem ved Kallundborg Fjord, hvis Fæstning han
havde anlagt som Værn imod Sørøverne. I Aaret 1170, eller Kampen ved Øland, havde han været i Norge for at underhandle med
Erling Skakke om Fred, da han paa Tilbageveien til Kallundborg
pludselig fik Sigte paa 40 vendiske Skibe i Farvandet mellem Sjællands Odde og Seirø. Det var henimod Aften, og da Natten faldt
paa, vilde han forsøge, begunstiget af Mørket, at liste sig forbi de
fiendtlige Skibe for at naa sit Hjem; men Maanen kom frem og
røbede den dristige Krigers Manøvre. Venderne trængte i Masse
ind paa ham; men han drev dem to Gange tilbage. Det blev saa
stille i Veiret, at intet Seil kunde trække, og Rofolkene greb til Aarerne
for at ro bort med Snekken; men Asbjørn bød dem at standse og
ikke være frygtsomme. Venderne raabte over til den Mand, hvis
Mod havde fremkaldt deres høieste Forbavselse, at han skulde over-
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give sig, og spurgte, hvem
han var; men Asbjørn svarede, at det kun lidet kunde
nytte dem at kjende Navnet
paa den Mand, som de ikke
kunde beseire. En fangen
dansk Mand ombord i et af
de vendiske Skibe skal have
kjendt Asbjørns Stemme og
sagt Venderne, at ham kunde
En nJldc.
de ikke fange; desuagtet
trængte de ind paa ham paany, men blev tredie Gang drevne tilbage med stort Tab. Saaledes kunde det imidlertid ikke blive ved,
og Asbjørn maatte se til ved List at slippe bort fra de mange Fiender i den stille Nat; han lod nogle af sine Folk entre op i Reisningen og slaa Ild med Staal og Sten, som om der blev gjort Signal
til andre Skibe, og Venderne, som frygtede for at blive angrebne af
flere ligesaa seige danske Fiender, greb straks Flugten, hvorpaa Asbjørn i al Ro lod Folkene gaa til Aarerne og roede til Kallundborg.
Med Erobringen af Rugen og Indtagelsen af Arkana havde Vendernes Magt i Østersøen faael et dødeligt Saar. Vel sværmede der
endnu adskillige af dem om paa Havet og øvede Røveri og Strandhug; men Asbjørn fra sin Borg ved Storebælt og Absalon fra sin
ved Øresundet holdt vaagent Øie med dem og skaanede dem ikke,
hvor de traf dem. En stor Del af den danske Flaade holdtes stedse
rede til at gaa mod Sørøverne, og det var da navnlig i Grønsund,
hvorfra flere større Tog udgik, at Skibene samledes. Saasnart Absalon hørte, at der var Vender i Farvandet, brød han op, ligemeget
9m det var fra Arbeide, fra en Forsamling eller et Gilde, og ilede
imod Fienderne, som enten blev fo1jagede eller overmandede; han
lod Hedningernes Hoveder afhugge og opsætte paa Murene omkring
sin Borg ved Flækken Havn, til Skræk og Advarsel for enhver, der
gav sig af med Sørøveri.
Om Foraaret 1182 var der kommet Efterretning til Danmark
om, at de pommerske Hertuger havde anlagt to Fæstninger ved
Oderens Munding, og en Flaade blev samlet i Grønsund til et nyt
Tog imod Venderne; men Kongen, der opholdt sig paa Vordingborg
Slot, hans kjæreste Opholdssted, var syg og kunde ikke paatage sig
Ledelsen, som han derfor overgav til Erl{ebiskop Absalon og til sin
Søn Knud. Den første blev imidlertid uenig med Kongen, idet han
ikke vilde have Jyder med paa Toget, men kun Sjællændere og
Skaaninger, hvorimod Valdemar vilde have alle med, og dette i
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Forening med ugunstige Veirforhold og Kongens Sygdom gjorde, til
Kongens store Ærgrelse, at Flaaden blev opløst. Nogle Dage efter,
den 12te Mai 1182, døde Valdemar den store paa Vordingborg Slot,
og for den Sommer rnaatte ethvert Tog mod Venderne opgives.
Knud den sjette Valdemarsøn (1182-1202) fulgte sin Fader
paa den danske Trone. Aaret efter modtog han af den tyske
Keiser Indbydelse til et Møde, der skulde gaa ud paa at formaa
Knud til at tage Danmark til Lehn af Keiseren; men Absalon, som
tyve Aar forud havde fraraadet Kong Valdemar at følge en lignende
Indbydelse, der desuagtet blev modtagen og kun ledede til Ydmygelse for Kongen, modsatte sig nu ogsaa bestemt, at Knud reiste Lil
Tyskland i et saadant Anliggende, og denne Gang havde han mere
Held. Keiseren sendte gjentagne Gange Bud til Knud og truede
ham med sin Unaade, dersom han ikke kom; men Absalon svarede,
at Kong Knud herskede over Danmark med ligesaa megen Ret som
Keiseren over det tyske Rige, og at Danmarks Konge ikke vilde
hylde ham. Da Keiseren saa, at der ikke var noget at gjøre med
det gode, slog han ind paa en anden Vei og besluttede at gjøre
Forsøg paa at berøve den danske Konge hans Besiddelser i Venden ;
han formaaede derfor den pommerske Hertug Bugislav til at foretage et Angreb paa Riigen.
Paa denne Ø herskede Ja rom ar som dansk Lehnsfyrste, og
det lykkedes let Bugislav at linde et Paaskud til at rage uklar med
ham. Han samlede derefter en stor Flaade paa 500 Skibe ved
Peenemundingen, Oderens vestlige Udløb i Østersøen, ligefor Rftgen,
hvor Farvandel er særdeles gunstigt for mindre dybtgaaende Skibe,
idet det er fuldt ar Grunde med Løb imellem. Man kan herfra
seile op i Strædet mellem Rftgen og Fastlandet, eller ud i Østersøen ved den lille Ø Greirswalde, som ligger el Par Mil nordøst for
dette Udløb af Oderen . Da .Jaromar erfarede, at Bugislav foretog
saa store Rustninger imod Øen, sendte han straks et Ilbud til Absalon, der opholdt sig paa Sjælland, og da Kong Knud var borte
paa en Reise til Jylland , sammenkaldte Erkebiskoppen i Hast alt
det Mandskab og alle de Skibe, som var tilstede paa Sjælland, og
sendte Bud til Skaane og Fyn efter den Bistand, som hurtig kunde
skaffes tilveie. Den forenede Styrke kan imidlertid ikke have været
særdeles stor, thi fra Skaane mødte der kun fjorten og fra Fyn kun
seks Skibe; men Absalon stolede paa sine krigsvante Sjællændere,
satte sig i Spidsen for Flaaden og seilede arsted til Riigen. Her
indtraf han ganske uventet; Bugislav havde givet sig god Tid, forlystet sig og sine Krigere med Gjæstebud og Dans, og var ikke
trængt længere frem end til Greifswalde. Ved denne Ø mødte Ab-
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salon ham med sin til Slag velordnede Flaade. Hvorledes dennes
Opstilling saavelsom den taktiske Gang af Slaget har været, kan
ikke nu oplyses; men her stod 2den Pintsedag den 21de Mai 1184,
et af Nordens største Søslag i Middelalderen.
Veiret var tykt og taaget, da Absalon i Spidsen for sine Skibe
nærmede sig den vendiske Flaade. Med Absalons Banner vaiende
og istemmende en bekjendt Krigssang trængte de Danske saa eftertrykkelig ind paa Venderne, at disse hurtigt bragtes til at vige ; der
kjæmpedes Mand mod Mand, flere af de vendiske
Skibe blev under Entringen saa overlæssede, at de
krængede over og sank, mange afVenderne styrtede
sig i Søen og druknede, andre flygtede iland i deres
Forfærdelse, og over Hundrede af Skibene blev ganske
forladte af Mandskabet. Kun nogle og tredive velbemandede Skibe gjorde i nogen Tid kraftig Modstand, men ogsaa disse blev af de seirende Danske
tvungne til at vige og drevne tilbage, lige til Peenefloden. Absalons Seier var fuldstændig. Af Bugislavs 500 Skibe blev 447 erobrede og kun 35 undkom; 18 Skibe sank. I Danmark blev der stor Jubel, da Efterretningen om den glimrende Seier naaede
dertil, og Kong Knud lod den selv paa en høitidelig
Maade forkynde for Folket paa Viborgting, ja endog
i Miklagaard blev den af Væringerne modtagen med En Ridder o. 1200_
stor Glæde.
Efter denne Seier foretoges endnu et Par Tog imod Venderne,
og Aaret efter, 1185, blev deres Land ganske underlagt Danmarks
Herredømme. Kongen og Absalon var nemlig seilede derover med
en Flaade og Hær og laa for Kamin, hvor Bugislav var indesluttet
med Resten af sin Krigsmagt, da Portene blev aabnede og et Tog
af barfodede geistlige med Kors og Banner kom vandrende ud,
kastede sig paa Knæ for Kongen og bad ham skaane Byen og Hertugen. Dette blev dem lovet; men de Danske, som ikke kunde forlade Stedet uden Bytte, tog Erstatning i Byens Omegn, og den
mørke Nat oplystes af de brændende Landsbyer. Den følgende Dag
indfandt den gamle Hertug Bugislav sig paa Kongens Skib og underkastede sig hans Lehnshøihed, og for at drukne Sorgen over sin
tabte Magt, kiggede han saa dybt i Bægeret, at han i bevidstløs Tilstand maatte bæres iland til sit Telt.
Vendernes Magt var tilende, og skjønt der endnu var mange
hedenske Sørøvere tilbage i Østersøen, maatte deres Smuthuller søges
længere imod Øst. Venden selv stod under Danmarks Overhøihed,
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og i Aaret 1187 antog den danske Konge Titel af de Slavers (Venders)
Konge, som han siden har baaret. Af de berømte Tvillingbrødre
døde Absalon den 21de Marts 1201 i Sorø, hvor hans Ben siden
har hvilet, og Asbjørn snare omkom ved en ulykkelig Hændelse,
idet han i Aaret 1204 styrtede ned af en Trappe paa sin Eiendom
Sæbygaard ved Kallundborg og brækkede Halsen.
TOGET TIL ESTLAND 1219.
V a I de ma r Seier (1202- 41), Valdemar den stores Søn, var allerede i sit tyvende Aar bleven indsat af sin Broder Knud den sjette
som Hertug i Sønde1jylland og havde i denne Stilling begyndt sin
glimrend~ krigerske Løbebane med Nordalbingiens Erobring. Da
Knud døde uden at efterlade sig Børn, fulgte Valdemar ham paa
Tronen og blev kronet af Erkebiskop Anders Sunes ø n i Lunds
Domkirke den 25de December 1202. De første 20 Aar af hans Hegjeringstid betegnes ved store Bedrifter og udstrakte Erobringer langs
Østersøens Kyster; men i den ulykkelige Nat imellem den 6Le og
7de Mai 1223, da han tilligemed sin ældste Søn blev tagen tilf'ange
paa Lyø af Grev Henrik af Schwerin, mistede han igjenStørste•
delen af, hvad han, hans Broder og Fader havde erhvervet sig i de
fremmede Lande.
Kort efter sin Regjerings Tiltrædelse foretog han et Tog Lil Norge
med 300 Skibe for al understøtte Baglerne, hvis Anfører Erling
Sten væg, der udgav sig for en Søn af Magnus Erlingsøn, han indsatte til Konge imod at han erkjendte Valdemar som sin Lehnsherre, hvilket dog ikke fik nogen Yidere Betydning. Vigtigere var
hans Tog mod Estland.
Hele Venden, fra Holstens Grænse til Øst for Oderen, var
underlagt Danmarks Høihed, og da den udstrakte Kyst fra Oderens
til Weichselens Munding er uden naturlige Havne eller Tilflugtssleder,
kunde hele Østersøens Sydkyst betragtes som befriet for Sørøvere ;
men i den nordøstlige Del af det store indelukkede Hav drev de
endnu deres Spil. I Rigabugten og den Finske Bugt, paa Øerne
Øsel og Dagø ,· langsmed Estlands, Liflands og Kurlands Kys ler
havde de hedenske Sørøvere nu deres Tilflugt, hvorfra de ikke alene
foruroligede Seiladsen paa Østersøen, men ogsaa Øland, Gulland og
Kysten ligeoverfor. Flere mindre Ekspeditioner var fra Danmark
udgaaet imod dem; men de dæmpede kun Ondet for en korl Tid.
Ligesom Vendertogene blev ogsaa disse Tog imod de hedenske
Folkefærd ved Østersøens østlige Kyster betragtede som Korstog og
tilskyndede af Paven, hvorfor de ogsaa understøttedes af den dan-
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ske Geistlighed, som selv tog Del i dem. Honorius den tredie,
der nylig havde besteget Pavestolen i Rom, havde i en Bulle forud
givet Kong Valdemar Eiendomsret over alle de Lande, ban maatte
erobre fra Hedningerne, og denne, som indsaa, at man , ed kun at
sende en ringe Styrke over Østersøen ikke vilde være istand til at
faa fast Fodfæste i Landet, forberedte sig paa at foretage en Ekspedition i stor Stil, i hvilken Anledning der samledes en Hær og
1

Revals gamle Bymur.

Flaade, ikke alene fra hele Danmark, men ogsaa fra de erobrede
Lande.
Det var i Begyndelsen af Sommeren 1219, at denne Styrke blev
sammendraget, og Beretningen siger , at den talte ikke mindre end
500 Langskibe med en Besætning af 120 Mand paa hvert samt 500
smaa Skibe eller Jagter paa 12 Aarer, ialt en Krigsstyrke af 60,000
til 70,000 Mand. Naar man betænker de Vanskeligheder, der selv i
vore Dage er forbundne med at sende større Troppemasser over
Havet, maa man forbavses over, at det for mere end 600 Aar siden
i Norden var gjørligt at føre en saa stor samlet Styrke den lange
Vei over Østersøen. Nutidens Hære medfører ganske vist et anderledes stort og forskjelligartet Krigsmateriel, som Artilleri med Bespænding, Ammunition, Brotræn o. s. v" medens i hine Tider enhver
Mand maatte bære sine egne Vaaben, og kun Rytteriet tog en større
Plads op; men til Gjengjæld raader man ogsaa i vore Dage over
Nutidens i teknisk Henseende saa høit udviklede Transportvæsen. Allerede langt tidligere havde man ganske vist ført Tropper og Skibe
over Nordsøen til Angreb imod England og taget Del i Normannernes mægtige Tog; men skjønt disse Reiser endnu staar for os som noget
gaadefuldt og vi ikke kjender de Tab, Besætningerne har lidt ved
Storm og høi Søgang, er det dog næppe rimeligt, at de har været
Vor Somagt.

D.

16

122
foretagne i saadanne samlede Flaader som den, der i Aaret 1219
drog over Østersøen. Der har været mange Vanskeligheder at overvinde. Toget gjaldt Nordkysten af Estland ved den Finske Bugt;
fra Bornholm hertil er der omtrent 100 Mil, og Havet kan være
meget oprørt i denne Del af Østersøen og meget besværligt for de
lavtbordede Skibe, der kun kunde seile, naar Vinden var gunstig,
men ellers maatte ligge stille eller ty til Aarerne. Man kunde nu
vel gaa fra Bornholm til Blekingens Skjærgaard, herfra til Øland og
videre til Gulland, Øsel og Dagø; men selv dette var ikke nogen
let Sag for saa stor en Flaade og saa mange Mennesker. Krigerne
skulde selv besørge deres Underhold; hvorledes de kunde dette, er
ikke ret vel muligt at forstaa, de maalte flere Gange forny deres
Proviant underveis. Udholdende Folk har det været, og dristigt var
det hele Tog; men det kronedes ogsaa med Held.
Valdemar Seier anførte selv Flaaden, og med ham fulgte ikke
alene Landets bedste Krigere, men ogsaa mange høitstaaende geisllige, ErkebiskopAnders Sunesøn, Biskop Niels afSlesvig, Ebbe
af Aarhus, og flere. Man naaede Indgangen til den Finske Bugt
og hele Hæren gik iland ved Lyndanis, hvor der straks anlagdes
en befæstet Leir, der kom til at danne Grunden til det senere Heval,
og hvor Geislligheden begyndte at døbe Folket rundt omkring. Men
de hedenske Ester samlede sig bagved Skovene i al Stilhed, uden
at de Danske mærkede det, og i store Skarer styrtede de paa St. Veits
Dag, den 15de .Juni, uventet over de Danske, der netop havde afholdt Gudstjeneste. Nogle faa modsatte sig, men blev nedhuggede;
de hedenske Ester trængte med vilde Hyl ind i Leiren fra llere
Sider og dræbte i et af Teltene Biskop Theodorik, der skulde have
været indsat som Biskop i Estland, i den Tro, al del var Kongen. Men
de Danske var ikke længe om at gribe deres Vaaben og byde Trods ;
en blodig Kamp begyndte, Esterne trængtes tilbage, men brød alter
frem i store Skarer, og Slagets Udfald var usikkert. Da, fortælles
der, steg Erkebiskoppen Anders med de andre geistlige op paa en Høi,
knælede ned, rakte Armene op og bad Gud om Seier for de danske
Vaaben; saalænge han holdt Armene opad, kjæmpede hans Landsmænd med Held, men lod han dem synke ned, da fik Esterne
Overhaand, og udmattet af den besværlige Stilling maatte han i lang
Tid lade sine Brødre understøtte hans Arme. Kong Valdemars Banner blev sønderrevet og nedtraadt, et slet Varsel for de kjæmpende ;
men da skete det, beretter Sagnet, at et stort tvundet Banner, rødt
i Feltet og med et hvidt l{ors, faldt ned fra Himlen over de geistlige, som laa paa Høien og bad, og der hørtes en Røst, som sagde:
»Naar dette Tegn bæres høit, skal I seire! « Med dette nye Banner
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i Spidsen styrtede de danske Krigere atter løs paa Fienden; over
Dynger af Lig trængte de frem imod Hedningerne, der adsplittedes
og flygtede bort til alle Sider.
Denne stolte Seier og det blodige Slag, der sædvanlig kaldes
Volmerslaget, enten efter Stedet, hvor det holdtes, eller efter den
danske Kong Valdemar, dannede Indledningen til hele Estlands,
Liflands og Kurlands Erobring og Folkets Omvendelse til Kristendommen. I søkrigshistorisk Henseende er det dog kun mærkeligt
ved den store Hær, som bragtes fra Danmarks Kyster tværs over
Østersøen til den Finske Bugt.
ERIK MENVED OG DE FREDLØSE.
Med Valdemar Seiers Fangenskab i Aaret 1223 begyndte Danmarks Fornedrelsestid. Da han atter, ved Juletid 1225, slap ud fra
de tyske Fængsler og kom hjem til sit Rige, var alle de erobrede
Lande faldne fra; han samlede vel en Styrke, for paany at sætte
sig i Besiddelse af dem, men tabte 1227 Slaget ved Barnhøved og
tilbragte derefter Resten af sit Liv med fredelige Foranstaltninger
og med at ordne de indre Anliggender i Danmark, hvis sydlige
Grænse nu laa ved Eideren; endnu havde han dog Herredømmet
over Øen Riigen; men desuagtet begyndte Sørøveriet i Østersøen
paany at trives langsmed Kysterne.
Allerede før sin Død, 1241, havde Valdemar delt Riget imellem
sine Sønner. Det var under disses Regjering, at det i Middelalderens
Historie saa betydning~fulde nordtyske H anse forbund eller, som
det sædvanlig kaldes, Hansestæderne begyndte at spille en fremtrædende Rolle i Norden. Ved Hanse eller Hansa forstod man et
Handelssamfund, en Forening af Kjøbmænd, der sluttede sig sammen for at fremme Handelen paa Udlandet og sikre den imod de
mange omkringsværmende Sørøvere. I Spidsen for Samfundet stod
en Hansegre.ve, og det omfattede i Begyndelsen kun enkelte Byer;
men snart slog flere større Stæder sig sammen, hvorved Forbundet
fik en udvidet Betydning. Saaledes sluttede allerede i Aaret 1240
Hamborg og Liibeck sig sammen til et Forbund, der snart efter tiltraadtes af Bremen og Brunsvig og flere, under Ledelse af Liibeck,
i hvilken By der hvert tredie Aar afholdtes et større Møde, og saa
stærkt udvidede dette Hanseforbund sig, at det engang skal have
omsluttet 80 til 90 Stæder, delte i fire Kvarterer med Hovedstæderne
Liibeck, Køln, Brunswig og Danzig. Hansestæderne havde ikke
egentlig nogen politisk Magt; men de tilegnede sig den store Handel
saa fuldstændig, at den kunde betragtes som et Monopol i deres
16*

124
Hænder. Der toges paa Hansedagene vigtige Bestemmelser, der ofte
greb ind i Staternes Ret, og Forbundet forstod saavel at benytte
de hyppige Transtridigheder, Borgerkrige og Regjeringernes Svaghed, at det opnaaede at forskaffe sig en politisk Indflydelse, der fik
stor Betydning ved Forholdenes Udvikling i Norden. De fleste
Stæder holdt deres egen Krigsmagt, navnlig tilsøs, og flere slog sig
sammen til fælles Foretagender, enten imod Sørøverne eller imod selve Statsmagterne; det var især
Liibeck, som i denne Henseende udmærkede sig.
Saaledes finder vi, at Liibeckerne i Aaret 1248,
under Erik Plovpenning,
medens Kongen var paa Tog
imod Holsten, foretog el
dristig Angreb paa Kjøbenhavn, indtog Byen, nedbrød
Absalons Borg til Grunden
og seilede bort derfra med
et betydeligt Bytte.
Under Kong Kristoffer
den første og hans Søn Erik
Glipping (1259-:-86) sank
Rigets Magt og Betydning
bestandig dybere. De øslerLilbecks lly,·nnhen.
søiske Sørøvere hærgede
paany de danske Kyster, Liibeckernes Flaade foruroligede Øerne,
og Venderne trængte ind til Kjøbenhavn og nedrev det nylig gjenopførte Slot.
Erik Menved, Erik Glippings Søn, som alt fra sit andel Aar
havde baaret Kongetitlen, var ikke endnu fyldt sit tolvte Aar, da
hans Fader blev myrdet. Hans Moder, Dronning Agnes, blev hans
Formynderske; men han stod næsten ganske ene. Geistligheden
havde kjæmpet mod hans Fader, og de fleste af Landets Adelsmænd
havde enten deltaget i Sammensværgelsen mod Erik Glipping eller
stod i nært Forhold til dennes Mordere. Den stolte og mægtige Marsk
Stig, de sammensvornes Fører, havde alt forinden Mordet høit og
lydeligt undsagt Kongen, som havde krænket hans Hustru under
hans Fraværelse, og han skyede ikke nu at vedkjende sig Mordet.
Ved Danehoffet i Nyborg i Mai 1287 blev Kongemordernes Sag
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foretagen; en høiere Ret af Adelsmænd dømte 9 af dem til at være
fredløse og have deres Eiendom forbrudt, en Dom, der blev stadfæstet af Keiseren og ledsaget af Kirkens Bandlysning. De fredløse
drog afsted til Kong Erik Præstehader i Norge, hos hvem de
ikke alene blev vel modtagne, men som endog sluttede et Forbund
med dem, da han selv allerede laa i Strid med Danmark, som han

Ruiner nf Konghelle Slot ved GOtnelven, aom Erik Prrestehnder nnvlate de fredlose til Opholdssted .

beskyldte for at berøve ham hans Mødrenearv. Allerede i et Par
Aar, inden de fredløse ankom til Norge, var der herfra, under det
nævnte Paaskud, foretaget flere mindre Streiftog mod de danske Kyster, og nu benyttede Erik Præstehader den gunstige Leilighed til
{1288) at erklære Danmark Krig, dels for at erholde den forlangte
~ødrenearv, dels for at gjenvinde de fredløses konfiskerede Gods.
Den unge ridderlige danske Konge og hans Formyndere modtog høist ugjerne den norske Konges Udfordring ; men her var intet
Valg, og Erik Menveds varmeste Ønske var at hævne sin Faders
Mord. Det skulde dog snart vise sig, hvor magtesløs han var under
Landets usle Tilstand.
Den Krig, som brød ud imellem Danmark og Norge, er betegnet
ved de afskyeligste SørøYerier og Grusomheder, som af norske Fribyttere udøvedes imod det ulykkelige Danmark. Blandt de fredløse udmærkede sig, foruden Marsk Stig, Grev Jakob af Halland,
Niels Ha Il ands far, P eder Porse, R a n e J o ns ø n og flere, og
til dem sluttede sig mange Nordmænd, blandt andre den vilde Sørøver Alf Erlingsøn, kaldet Mindrealf. 1289 gik det første Tog
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imod Danmark for sig. I Sundet blev Helsingør opbrændt, og Indbyggerne maatte flygte til Flynderborg, der laa tæt Syd for Byen ;
Kjøbenhavn blev beleiret, men var dog Nordmændene for stærk,
hvorimod de hærgede Hveen og Amager. Under Anførsel af Marsk
Stig seilede de fredløse til Storebælt, udplyndrede Samsø og nedbrød Slottet Brattingsborg, drog videre til Korsør, som de opbrændte,
og udplyndrede desuden Slottet Taarnborg. Samme Skjæbne havde
Skjelskør, hvorfra de fredløse gik til Grønsund, opbrændte Nykjøbing paa Fals ler og Stubbekjøbing, og skjønt de flere Steder traf
paa nogen Modstand, gik Røvertoget dog i det hele efter Ønske.
Derpaa vendte de igjen tilbage til Norge.
Overvældet af disse Begivenheder, søgte den danske Konge at
mægle Fred ; men det var forgjæves. De fredløse,
understøttede af den norske Sømagt, vendte næste
Aar tilbage og fortsatte deres Værk. Rundt om paa
Kysterne øvede de deres Røverier, satte sig fast og
opkastede Befæstninger paa flere Steder. Marsk
Stig byggede sig en Borg paa Øen Hjelm i Katlcgattet og foretog herfra sine Streiftog ; paa Samsø,
Skib. Ener on dansk
Johnnniterpriors Segl.
Sprogø og Helgenæs anlagdes faste Borge, og ligeledes i Halland ved Hunehals og Varbjerg. Ingensteds var de Danske sikre imod de vilde og dristige Fiender, der
ofte trængte op i det indre af Landet, forklædte som Munke eller
Messedrenge, med Sværd og Skjold skjult under Kappen. I Aaret
1295 kom vel begge Kongerne sammen paa Hindsgavl i Fyn og
sluttede et Slags Forlig; men det blev kun af kort Varighed, og den
grusomme Sørøverkrig fortsattes ligefuldt.
Man opkaster det naturlige Spørgsmaal, hvor den danske Flaadc
var henne, den store Flaade, hvormed Valdemar Seier noget over et halvt
Aarhundrede tidligere havde udført sit berøm te Tog til Estland? Var der
intet af denne tilbage? Det er allerede tidligere blevet anført, at Staten
selv ikke eiede nogen Flaade, men at Folket, naar der blev paabudt
Leding havde at stille baade Skibe og Krigsfolk til Raadighed. Jordene
var delte i Mark-Guld-Jord, Mark-Sølv-Jord o. s. v., det vil sige .Jord,
som var kjøbt for en Mark Guld eller Sølv, saaledes at en Mark
Guld var 8 Mark Sølv, og Folket skulde stille en Styrke, der stod i
Forhold til den Jord, det besad. Saaledes skulde f. Eks. 3 Mar!'-Guld-, eller 24 Mark-Sølv-Jord stille en Jagt paa 12 Aarer, en .Jord
af 2 Mark-Sølv Værdi en Mand o. s. v. Ikkun Præster og Herremænd
var fri, de sidste fordi de selv fulgte med Kongen. Af en Udskrivning til Leding i Knud den sjettes Tid sees det, at Slesvig sendte
130 Skibe, Ribe Stift 120, Vendsyssel 50, Fyn 100, Sjælland 120 og
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Skaane 150; Næstved og Slagelse stod skrevne for et Langskib, Roskilde og Kjøge for et andet.
Det kan saaledes ikke findes saa besynderligt, at Danmark under
Erik Menved, da de fredløse og Nordmændene huserede saa forfærdeligt under Kysterne, i Sundene og Bælterne, da østersøiske og
navnlig vendiske Sørøvere paany havde reist deres Hoveder, da
Hansestædernes Krigsmagt trængte frem paa flere Steder, og da Hertug Valdemar af Sønde1jylland, som tillige beherskede Als, Ærø
og Femern, traadte fiendtlig op imod Moderlandet, ikke mægtede at
samle nogen større Flaade for at gjenerhverve sin Magt. Rigtignok
ser vi, at det i Aaret 1295 lykkedes Kongen at samle en mindre
Flaade og i et Søslag seire over Hertug Valdemar, som var trængt
ind i Grønsund; men det blev ikke udført uden store Anstrængelser
og Bekostninger, og det viste sig ikke muligt at holde denne Flaade
samlet i længere Tid.
De norske Plyndringstog fortsattes næsten uden Modstand og
standsedes kun lidt efter lidt, uden at noget større Slag forefaldt.
Marsk Stig , ·ar imidlertid død paa sin Borg Hjelm i Aaret 1293 og
blev ifølge Sagnet begravet i al Hemmelighed en mørk Nat i en afsides liggende Kirke i det nordlige Fyn; der nævnes Stubbernp paa
Halvøen Hindsholmen. Flere Gange havde der været sluttet Stilstand mellem Danmark og Norge, og Kampen var optagen paany,
men nu kom endelig de to Konger, Haakon den femte (Erik
Præstehader var død 1299) og Erik Menved sammen i Kjøbenhavn
1309 og sluttede en Fred, hvorved Norge fik Nordhalland som Erstatning for den tidligere omtalte Arv, og Kongemordernes Slægtninge
gjenindsattes tildels i deres Retligheder.
Aldrig har i nogen Krig den danske Flaade spillet en ynk.eligere
Rolle.
TOGET TIL GULLAND.
Efter Erik Menveds Død {1319) vedblev det ulykkelige Danmark
under hans Broder Kristoffer den anden (1319- 32) at synke
dybere og dybere i Elendighed. Landet udstykkedes, hele Provinser
pantsattes til Udlændinge og Indlændinge, Kongens Magt blev fuldstændig brudt, og om Flaaden er der intet at fortælle. Efter Kristoffers Død var det end ikke muligt at faa valgt nogen Konge, hans
Søn V a 1dem ar opholdt sig som landflygtig i Tyskland , de fremmede Herrer huserede i Danmark, og Riget var sin Opløsning nær.
Først da Helten Niels Ebbesøn til Nørreris havde fældet den holstenske Grev Gert, »den kullede Greve« {1340), begyndte det atter
at lysne. Valdemar kom hjem, efter at have sluttet en Traktat i
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Lftbeck med de holstenske Grever, der erkjendte ham for Konge,
mod at han indløste det pantsatte Nørrejylland og Fyn, og han blev
nu Danmarks Konge.
Valdemar den fjerde, Atterdag, (1340- 75) samlede atter
Riget ved at gaa frem med stor Klogskab og Strænghed, paalægge
Undersaatterne Skalter for at kunne indløse de pantsatte Landsdele,
og i Aaret 1360 var han naaet saa vidt, at Danmark igjen strakte
sig fra Kalmarsund til Eideren. Han bragte atter Dag i Danmark.
De sidste Provinser, som Valdemar i Aaret 1360 havde forenet
med de Dele, der alt var samlede, var Skaane, Halland og Bleking,
hvilket han opnaaede ved en klog Benyttelse af Striden imellem
den svenske Konge Magnus Smek og hans Søn Erik. Men Valdemars Attraa gik videre, hans Øine fæstedes paa Øland og Gulland,
navnlig paa den dengang saa mægtige, rige og pragtfulde Hansestad
Visby. Hvad der egentlig har ligget til Grund for Kong Valdemars
Tog til disse Øer, er det vanskeligt at oplyse; dels fremsættes som
en Formodning, at Magnus Smek, som ikke kunde beherske dem,
selv har tilskyndet ham dertil; dels nævnes, at de rige Borgere i
Visby havde udtalt Haan imod ham, at han vel var skreden langt
frem, men fra Gulland gjorde han bedst i at holde sig borte; dels
nævnes, at en vis Niels Guldsmed fra Visby, som paa Grund
af sit Hovmod og sin Rigdom var bleven ilde behandlet af sine
Landsmænd, havde søgt Tilflugt hos den danske Konge og anvist
ham Visby som et fordelagtigt Bytte at sætte sig i Besiddelse af, at
Kongen endvidere søgte at vinde Gunst hos Guldsmedens deilige
Datter, og andet lignende. Rimelfgst er del, at Valdemar, som havde
erfaret, hvad Guld og Penge formaaede, hvorved han alt havde gjenvundet saa meget tidligere pantsat Land, tragtede efter at komme i
Besiddelse af de gullandske Skatte; og af dem var der mange i Visby.
Hansestædernes Magt var vokset betydeligt siden deres Indstil~
telse, og de beherskede ganske Søhandelen saavel i Nordsøen, hvor
deres nordligste faste Station var i Bergen, som i Østersøen, hvor
Hovedstationen, som Midtpunktet imellem Rusland og Tyskland og
Oplagsplads for Handelen mellem disse Lande, var Visby. Byen
grundlagdes i Valdemar den førstes Tid, da denne Konge havde
indtaget den vendiske Handelsstad Vineta, hvis Indbyggere flygtede
til Gulland, og den voksede meget hurtig i Magt og Anseelse; meget
Guld og Sølv, store Rigdomme ophobedes indenfor dens 10 Meler
høie, taarnbesatte Mure. Husene var byggede af Sten, og Gaderne
var meget smalle; der var flere store Kirker, blandt hvilke navnlig
Helligaandskirken, der egentlig indbefattede to Kirker, den ene over
den anden med et fælles Høialter, udmærkede sig ved sin Størrelse,
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Pragt og massive Bygning. Befolkningen var blandet, navnlig svensk
og tysk, og der var to for Staden gjældende Lovbøger, en gothisk
og en tysk. Øen, der har omtrent samme Størrelse som Fyn, er
meget frugtbar, og mange Planter, som egentlig tilhører sydligere
Jordstrøg, kan trives under dens milde Klima.
Det var imod denne 0 og By, at Valdemar Atterdag i Aaret
1361 rettede sin Kurs med en i Danmark samlet Flaade. Først gik
han til Øland, som han bemægtigede sig, og erobrede Fæstningen

Pnrtl nf Vlsbys Ringmur.

Borkholm; men da han seilede derfra, tog dog Svenskerne Øen tilbage. Han seilede da til Gulland, gjorde Landgang ved Klintehamn
og overvandt den Modstand, som Landboerne stillede op imod ham.
Han drog nu imod Visby, hvis Borgere væbnede sig, og der udspandt sig en heftig Kamp ved Byens søndre Port, hvor 1800 Gullændere faldt. Hermed var Byens Skjæbne afgjort, dens Nøgler
overraktes Seierherren; men han vilde ikke modtage Byens Overgivelse paa den Maade. Han lod hugge en Aabning i den søndre
Mur saa stor, at elleve Mand ved Siden af hinanden kunde marschere der igjennem, og den 28. Juli om Aftenen holdt han sit Indtog igjennem denne Aabning, red selv i Spidsen, efterfulgt af sin
Søn, Hertug Kristoffer af Lolland, og hele den danske Landgangshær i Slagorden. Byen blev tildels udplyndret, mange Skatte og
Kostbarheder førtes ombord i de danske Skibe, og tre af disse,
hedder det, ladedes med Guld og Sølv, Klostrenes massive Kar og
andet lignende; et af dem forliste paa Kysten, og dets rige Ladning
gik tabt; men stort var det Bytte, som Valdemar førte hjem med
sig til Danmark.
Hele Gulland (eller Gothland) blev· erobret og underlagt Danmark, som beholdt denne Ø lige indtil Freden i Brømsebro 1645;
Kong Valdemar antog Titlen de Gothers Konge, som er bevaret indVor Somngt. D.
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til vore Dage; men Visby reiste sig aldrig mere, skjønt man ved at
tilstaa den forskjellige Rettigheder søgte at redde den fra Tilintetgjørelse. Den ligger endnu som en af Nordens mærkeligste Ruiner, et
Minde om den Pragt, den engang har
udfoldet; endnu staar store Stykker af
dens Mure, mægtige Ruiner af Helligaandskirken, Trefoldigbedskirken og St.
Nikolaikirken, ja selv af de gamle Sten
huse i de smalle Gader; hvert Aar findes i Jorden Ting, der vidner om det
Liv og den Trafik, som her har rørt sig,
og der er næppe noget Sted i Norden,
der saaledes taler til os om Hansestædernes gamle Magt, som netop Visby.
Men Kong Valdemar skulde ikke
ustraffet have krænket det mægtige
Hanseforbund, der efter Overfaldet paa
Visby traadte op som hans uforsonlige
Fiende. 77 Hansestæder sendte ham hver
sit FeidebreY, og skjønt Kongen viste disse
Udfordringer tilbage med Haan, og som
Svar lod opsætte en forgyldt Gaas paa
det høieste Taarn paa Vordingborg Slot,
skulde han dog snart faa sine Fienders
Magt at føle. Allerede det næste Aar
(1362) indfandt Liibeckerne sig i Sundet
med en Flaade paa 28 Kogger og 24
Snekker under Anførsel af Grev Hen ri k og den lybske Borgmester .J o ha n
Vi'ittenbe rg, indtog og udplyndrede
Gaasetuurnct.
Kjøbenhayn og seirede den 8de .Juli
1362 i et Slag paa Hheden over den
danske Flaade, der anførtes af den attenaarige, kjække Tronarving,
Valdemars Søn, Hertug Kristoffer af Lolland, der ved denne Lejlighed ramtes i Hovedet af en Sten saa haardt, at han Aaret efter
døde af sit Saar. Hanserne lagde sig dereller for Helsingborg, hvis
Slot de beleirede; men her tilføiede de Danske dem et Nederlag
under Anførsel af Kongen selv, og for denne Skam maatte Borgmesteren ved Hjemkomsten bøde med sit Liv.
Krigen med Hansestæderne blev dog ikke denne Gang af lang
Varighed; den kostede Forbundet mange Penge, alene de fire Slæder Liibeck, Wismar, Rostock og Stralsnnd havde i to Aar udgivet
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280,000 Mark Penninge de1iil, og Kræmmerne mente, de havde anden
øg bedre Brug for deres Penge. De ønskede derfor at faa Ende paa
Krigen, og i Juni 1364, medens Kongen var paa en Reise til Rom, afsluttedes i Stralsund en Stilstand, som skulde vare i fire Aar. Saalænge varede Freden dog ikke. Hansestæderne blev snart igjen misfornøiede med Kong Valdemars Opførsel imod dem, og i November
1367 afholdt de i Køln en stor Forsamling, hvor det besluttedes, at
de skulde indgaa et Forbund; hertil sluttede sig de holstenske Grever, men ogsaa Sønderjyllands Hertug, de jydske Herremænd, den
svenske Konge og de meklenborgske Hertuger i den Hensigt, at
styrte Valdemar Atterdag og dele hans Rige imellem sig. Kongen
ansaa det for klogest, ikke selv at møde den truende Fare; han
samlede sine Skatte, seilede med disse til Tyskland , efter at have
indsat den rftgenske Marsk Henning Podebusk til Rigsforstander, og opholdt sig fire Aar i Udlandet, dog saaledes, at han vedblev at være den egentlige Leder af Forhandlingerne og Begivenhederne hjemme.
Fieuderne begyndte at skride frem imod Landet fra forskjellige
Sider; Hansestædernes Flaade lagde sig atter for Kjøbenhavn, indtog og udplyndrede Byen, og hærgede rundt omkring paa Kysterne,
indtog og plyndrede Helsingør, Skanør, Falsterbo og Nykjøbing, beleirede Vordingborg, som de dog ikke mægtede at indtage, men foretog til Gjengjæld mange Ødelæggelser paa Kysterne. Hvad Valdemar
havde forudset, skele nu virkelig ogsaa, der opkom Uenighed imellem de forbundne, hvoraf Rigsforstanderen benyttede sig til at faa
sluttet en Fred i Stralsund den 30te November 1369, og var end
Betingelserne haarde, saa slap man dog indtil videre for Hansestædernes Overfald. Ved sin Hjemkomst i Sommeren 1372 maatte
Kong Valdemar stadfæste den indgaaede Fred.

Dronning Mnrgl'clhc.

Fra Murmorsarkofngen i Rasklide Domklrl,e.

FRA KALMARUNIONEN OG INDTIL AARET 1700
KAMPE MED HANSESTÆDERNE
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nder den begavede og dygtige Dronning Margrethe Valdemarsdatter, der eller Beslutning paa Rigsdagen i Kalmar den 20de
Juli 1397 forenede de tre nordiske Higer under sit Styre(Kalmarunionen)
hørtes kun lidt til Hansestæderne, der vedblev at drive deres udstrakte
Handel i Norden. Men efter hendes Død 1412, under Kong Erik af Pommerens Regjering (1412-39), brød Fiendllighederne atter ud. Skjønl
Kong Erik herskede over alle tre skandinaviske Lande , havde han
dog ikke Kraft nok til at kue de holste11ske Grever, med hvem der
førtes en formelig Krig, som varede i 25 Aar, og det sees ikke, al
nogen dansk eller nordisk Flaade under denne spillede nogensomhelst fremtrædende Rolle. Femern blev vel erobret 1416, men tables
snart igjen, og Havet foruroligedes af Sørøvere og Kapere. 1420 stillede Kongen sig i Spidsen for saa stor en Flaade, som han havde
været istand til at faa samlet, og indtog atter Femern, hvor el at:.
skyeligt Blodbad anrettedes paa Befolkningen; men det Forlig, som
Kongen derefter vilde indgaa med Greverne, kom ikke istand.
Skjønt de fleste nordtyske Fyrster deltog i Kampen paa de holstenske Grevers Side, havde Liibeckerne dog søgt at holde sig tilbage; men fra Aaret 1421 optraadte ogsaa disse som de forenede Higers
Fiender. Dog lykkedes det ved Keiser Sigismunds Mægling at standse
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Kampen, medens der forhandledes om en fredelig Overenskomst, og,
efterat alle Parter var hørte, erklærede Keiseren (28de Juni 1424),
at Hertugdømmet Sønderjylland med alt, hvad dertil hører, altid
havde tilhørt og endnu tilhørte Kongen af Danmark. Denne Dom
huede ikke de holstenske Grever; de indankede den for Paven, men
da denne lod dem vente paa Svar, greb de atter til Vaaben, understøttede af Nordtyskland og af Hansestæderne. Kongen laa med en
Hær og Flaade udenfor Slesvig, da han (Oktober 1426) modtog Feidebrevene; han brød straks op og drog Nord paa.
Det følgende Aar (1427) trængte Tyskerne frem med større Dristighed, indtog Femern, beleirede Slesvig og Gottorp, og i Mai Maaned
lagde en Hær og Flaade af Hanseater og Holstenere sig for Flensborg ; men da den unge holstenske Grev Henrik her faldt ved et
Storma_ngreb, blev Beleiringen opgiven, og Tyskerne trak sig tilbage.
Men i Sundet forefaldt der kort efter, samme Aar, en af de stolteste
Søtræfninger, Nordens Historie fra denne Tid har at opvise. En stor
tysk 1{jøbmandsflaade med kostbare Ladninger ventedes hjem fra
Nordsøen og skulde igjennem Sundet , og en forenet hamborgsk og
liibsk Flaade paa 36 store Krigsskibe med 6000 Mand ombord skulde
afgaa Nord efter for at ledsage den igjennem de danske Farvande;
Liibeckerne anførtes af Tideman Steen, Hamborgerne af Borgmester H e in e Hø i er. Ved Kjøbenhavn laa der 33 danske, norske
og svenske Krigsskibe ; men de var meget mindre end Tyskernes,
hvad disse selv indrømmede. Saasnart den tyske Flaade var naaet
op i Sundet , sendte Kongen sine Skibe imod den, og den fik
snart at føle , at de gamle Vikingers Aand endnu kunde blusse op
hos Nordens Søfolk. Disse
gik først løs paa Liibeckerne
og redte dem saaledes til, at
de maatte flygte og i en ynkelig Tilstand kom tilbage
til Traven; dernæst angreb de
Hamborgerne, af: hvilke flere
var ragede paa Grund, omringede dem , entrede og erobrede adskillige af Skibene
og vandt en glimrende Seier,
skjønt de mistede henved tusinde Mand. Henad Aften (det
var Marie Magdalene Dag
1427) viste Kjøbmandsflaaden
sig, kommende Nord fra , og
Af Strolsunds Segl.
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30 rigt ladede Skibe blev gjorte til Bytte.
Tideman Steen blev ved sin Hjemkomst
dømt til Døden, men paa Biskoppens Forbøn benaadel med Fængsel; Borgmester
Høier dømtes til en betydelig Bøde.
Næste Aar (1428) kom Hanserne 1g1en
med en endnu større Styrke for at bemægtige sig og udplyndre Kjøbenhavn:
men forinden dette Forsøg omtales, vil del
være nødvendigt at sige nogle Ord om
denne allerede da opvoksende By.
Skjønt Kjøbenhavn hører til de yngste
Hovedstæder i Europa, ligger dog dens
To Mænd med Stavslynger.
• l t I· 11.f
l
Baa d e J~on(Ener Vignet hos Olaus Mugnll.
æ Id sle F orlI·d s 1{Jll
l\ ør {et.
don og Paris havde eksisteret i over 1000
Aar, da Danmarks tilkommende Hovedstad blev nævnt første Gang
i Historien, i Knytlinge Saga, hvor det omtales, at da Svend Estridsøn i Aaret 1043 blev overvundet af Magnus den gode, llygtccle han
efter et tabt Søslag ved Aarhus med Resten af sine Skibe Norrl om
Sjælland og søgte Tilt1ugt ved »Havn e. Himeligvis har Fiskerleiet
»Havn « som Følge af sin gunstige Beliggenhed paa Hovedveien fra
Sjælland over til Skaane allerede meget tidlig faaet Betydning som Udskibnings- og
Overfartssted og samtidig været Samlingspladsen for den Mængde Skibe, Kjøbmænd
og Fiskere, som del rige Sildefiskeri lokkede
til Sundets Kyster.
Først over 100 Aar senere i Tiden
nævnes Stedet igjen, da Valdemar den store
skjænkede sin trofaste Ven og Støtte, Biskop
Absalon, Leiet med omliggende Landsbyer
og en Del af Amager, og fra dette Tidspunkt gik »Køpmannehafn « frem med stærke
Skridt.
En stor Del af det Land, hvorpaa Nutidens Kjøbenhavn og Kristianshavn ligger,
er opfyldt Grund, hvilket navnlig gjælder
Strækningerne paa begge Sider af Havnen,
hele Kvarteret imellem Kastellet og Kongens
Nytorv. Landet Syd for Slotsholmen ved
Kallebodstrand, den største Del af Kristians- Skytte med Armbrost fm del 13dc
Anrhundredc.
havn, de private Pladser, Kristiansholm,
(Ener et fransk Hmmclsl<rln).
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Kjøbenhnvna Kyalllnler I Mlddelnlderen, Indtegnet pnn el Kort over del moderne Kjøbenhavn.
De mørke Partier har ligget under Vandet. Den sorte, brudte Linje angiver FæstnIngaværkernes (og dermed Byens) Udstrækning fra o. 1300 III Kristian den l]erde.
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hele Orlogsværftet og Kristianshavns Vold udenfor dette. Paa den
Tid, vi her taler om, var Havnen følgelig meget bredere end den er
nu; men var dog et godt Tilflugtssted baade for Kjøbmandsskibe og
Krigsfartøier. Imellem Sjælland og Amager laa der en større Holm,
den senere Slotsholm, hvorpaa
Biskop Absalon opførte sin faste
Borg, som Sørøverne kaldte
Steileborg, fordi de fangne Røvere der blev steilede og deres
Hoveder opsatte paa Stager til
Skræk og Advarsel for andre.
Holmen var dengang langtfra
saa stor som nu; thi medens
den nu kun er adskilt fra Byen
ved en smal Kanal, bredte der
sig dengang et anseligt Vand
imellem denne og Landet. Selve
Kysten strakte sig fra nuværende Høibroplads forbi det
Sted, hvor Nikolai Taarn ligger,
imod Nord til Kastelspynten.
Dengang Nikolai Kirke blev opført, Iaa den ved Vandet, og
det var her, at Fiskere og andre Søfolk steg i Land efter
en veludført Reise og opsendte
Takkebønner til deres Skytshelgen, ligesom de udgik herfra efterat have bedet den
samme Helgen om at hjælpe
dem til Held paa det forestaaende Togt. Paa AmagerArmbrøst med Pil og Spændlngsappnrat.
siden laa der et Par mindre
Holme, der danner Grundvolden til det nuværende Kristianshavn.
Saaledes omtrent var Kysterne og Øerne; men Farvandet omkring disse var opfyldt af Grunde, hvorovei: Vandet stod meget
lavt, saa at visse Dele af dem tildels laa tørt, og det er paa disse
Grunde, at Opfyldning senere er foretaget. Der var egentlig kun
et smalt, dybere Løb imellem Sjælland og Amager; langs Sjællandssiden strakte der sig et Flak ud over de nævnte Holme, og del
samme var Tilfældet langsmed Amagersiden. Fra Nordenden af Amager
gik der et langt bredt Flak ud imod Nord, Refshalegrunden, der
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endte i en Spids ved det nuværende Trekroner, og her, hvor de private Pladser og Orlogsværftet nu ligger, har der vistnok været flere
tørre Pletter; det sees idetmindste at Byen flere Gange har været forsvaret fra dette Sted, at der har været opført Blokhuse og lignende,

Skib og Gule! frn det Ude Aarhundrede, (Efter et Haandskrln I Britisk Musæum).
Billedet giver et af de bedste autentiske Afbildninger af en Gale!. Den bestaar af en lang, aaben Bnad
med Galleri til Roerne, medens det Indre giver Pinds for Varer eller (som I dette Tilfælde) Krigere. Stævnen er bygget som sædvanligt, Skjoldene ophængte paa Rælingen. I Bagstævnen Befnllngsmanden. Det
fremstillede Skib er et almindeligt Transportskib. Trompeterne I Bagstævnen er et Tegn paa, at Flaadens højstbefalende er ombord.

og over Grunden kunde Skibene ikke seile. Fra ~jællands Kyst,
ved Kalkbrænderibugten, strækker sig en lang og bred Grund, Stubben, ud i Sundet, og imellem denne og Refshalegrundens Nordende
er der et temmelig smalt Løb, Kroneløbet, som tidligere kaldtes
Refshaleløbet, hvorigjennem alle de Skibe maa passere, som skal
ind til Kjøbenhavn.
Efter Absalons Død gik Byen over til den roskildske Bispestol,
og i lang Tid vedblev Biskopperne at betragte den som deres Eiendom; men Kongerne fik mere og mere Yndest for denne i flere
Hense~nder, baade for Handel, Søfart og Krigsvæsen heldigt beliggende Havn, og flere af dem opholdt sig gjerne paa Borgen i læn-
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gere Tidsrum. Da saa endelig i Aaret 1443 Kongeborgen i Roskilde, og faa Aar efter det meste af denne By samt Domkirken
brændte, flyttede Kristoffer af Baiern Residensen fra Roskilde
til Kjøbenhavn, hvor den siden har været.
Det var altsaa i Aaret 1428, at Hansestæderne ved el Angreb
paa Kjøbenhavn vilde hævne sig for det Nederlag, de Aaret forud
havde lidt i Sundet. Med en Flaade under Grev Gerhardls Kommando paa 240 Skibe og med en Besætning af 12000 Mand, kom
de tidlig om Foraaret seilende op i Sundet, hvor man var ganske
uforberedt paa at tage imod dem, og hvor den danske Flaade laa
aftaklet i Havnen ved Kjøbenhavn. De kom, som det hedder, »uden
at medføre anden Ballast i Skibene end Salt og tomme Tønder, da
det var deres Agt at tage og salte alt det Fæ, de kunde faa Haand
paa. • I Kjøbenhavn kom alting hurtig i Bevægelse. Den svage,
vankelmodige Konge havde kort forinden forladt Byen og skal ikke
have været længere borte end i Sorø; men han kom dog ikke tilstede, som nogle mener, fordi han ikke vilde kjæmpe imod sine egne
Landsmænd Tyskerne; hans ædle og kjække Dronning P hi I i p p a.
en engelsk Prinsesse, ledede derimod hele Forsvaret. »Hun lod straks
kalde tilhobe alle danske Karle, som der tilstede var, baade Byens
Borgere og Omegnens Bønder, bad dem mandelig stride for deres
Fædrenerige, thi hun havde det Haab til Gud i Himmerige, at de
skulde vinde Pris og Ære. • De aftaklede Skibe blev besatte med
Mandskab, ligeledes Blokhuset paa Refshalegrunden, Borgen, Bolværkerne og Slranden. Det første Angreb blev slaaet tilbage. Fienden gjorde da et nyt Forsøg, tømrede en stor Flaade af :Master,
Ræer og andet Tømmer, besatte den med Karrebøsser og halede den
ind under Blokhuset. Den 7de April, Onsdagen efter Paaske, aahnedes Ilden; det var første
Gang, al Kjøhenhavnemc
hørte Kanonernes Drøn,
og de svarede rask igjen
med deres Kanoner. Midl
under Krudtrøgen trængte
Fienden ind til Refshaledybet; han havde medtaget
Fartøier, som var ladede
med Sten og Kalk, i den
Hensigt at forsænke delle
vigtige Løb, den eneste AdJærnhnl frn Slutningen nf del 14de Anrhundrcde.
gang til Havnen, og saa(Nu I Stockholms historiske Musæum. Tidligere opbevaret I
Iedes spærre den danske
Thron<lhjcms Domkirke.
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Flaade inde; men Forsøget mislykkedes. Et af de nedsænkede
Skibe, som skulde lægges paa tværs i Løbet, kom til at ligge paa
langs; igjennem Aabningen trængte de danske Skibe ud, og Tyskerne
flygtede skyndsomst
bort til Dragør ; Kjøbenhavn var reddet,
og Dronningen takkede de kjække Borgere , som havde
frelst Byen fra en
overhængende Fare.
Men Hansestæderne
gik med deres Flaade til Bergen, som
de udplyndrede , og
hvorfra de hj e111Hjelm og Pikkelhue frn den senere Mlddelnlder.
bragte et rigt Bytte.
Det følgende Aar (1429) vilde Kongen, eller rettere sagt Dronningen, tage Hævn over Hansestæderne, navnlig for deres Angreb paa
Bergen. En FlaadP paa henved firsindstyve mindre Skibe med 1400
Mands Besætning blev udrustet og sendt til Riigen. Ved Stralsund
seirede den over Tyskerne, erobrede flere Skibe, ødelagde andre, og
begyndte at plyndre Landet langs Kysten; men da fik Fienden Undsætning, og ved Strela led de Danske et fuldstændigt Nederlag og
mistede de fleste af deres Skibe. Herefter fik en lille derliggende
Holm Navnet Dån holm; den er senere bleven bekjendt som Preussernes første Kanonbaadsstation ved den østersøiske Kyst.
Med afvekslende Held og uden at større Begivenheder forefaldt,
endte omsider Krigen, efter at der flere Gange havde været sluttet
Vaabenstilstand, med en vanærende Fred i Vordingborg, Juli 1435,
hvorved Kongen afstod hele Slesvig paa Haderslev, Ærø og en Del
af Føhr og Sylt nær, til Grev Adolf, dog kun for hans Levetid og
to Aar efter hans Død til hans Arvinger. Hansestæderne maatte ved
Freden gjøre Afbigt for den Uret, de havde tilføiet Danmark, og fik
derpaa deres Handelsrettigheder tilbage, dog saaledes, at der tilstodes de nordiske Riger samme Rettigheder i deres Havne. Fire Aar
efter, 1439, blev den svage Kong Erik afsat og drog da til Gulland,
hvor han levede en Række Aar som Fribytter; 1449 indfandt en
dansk Flaade under I var A x e 1se n T hot t sig ved Øen for at
gjøre Ende paa dette Uvæsen, og da Slottet Visborg blev indtaget,
maatte Erik overgive sig. Han drog nu til Pommern, hvor han
døde i Aaret 1459.
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Under den følgende, lige,
ledes fra Tyskland indforskrevne Konge Krisloffer af
Baiern (1440- 1448) fortsattes Stridighederne med de
mægtige Hansestæder. Kongen vilde ikke indrømme disse
større Rettigheder i Norden,
end der tilstodes danske, norske og svenske Handelsskibe
i Tyskland, og han søgte desuden at svække deres Magt
ved al give England og HolEn Kriger, som fra en Fæatnlngs ~lurllnde koster Sten
land, med hvem Stæderne ofte
ned pen den belelrende Flende.
laa i Strid, lignende Rettig(Fra et Stenskab I LlnkOplng Domkirke),
heder som de besad. 1447
gjorde Kristoffer, som havde forenet sig med flere tyske Fyrsler, et
mislykket Forsøg paa at bemægtige sig Staden Liibeck ved Overrumpling; hans Krigere var trængt forklædte ind i Byen, og den
danske Flaade var ifærd med at seile op ad Traven, da en tilfældig
opstaaende Ildebrand bragte Alarm i Leiren, og under den opkomne
Forstyrrelse maatte Kongen trække sig tilbage. Det var hans Hensigt at gjentage Forsøget næste Aar, men Planen gik overstyr ved
hans pludselige Død.
Under hans Efterfølger, Kristi er n den første (1448 - 81),
som blev Stamfader til den oldenborgske Kongestamme, mærkedes
kun lidet til Uvenskabet med
Hansestæderne, og ingen Kampe førtes med disse paa Søen.
Kristiern maatte anvende hele
sin Magt paa de stadige Krige,
han førte med Sverige, der
ikke vilde anerkjende ham
som Konge, og skjønt Flaaden
flere Gange blev benyttet i
disse, f. Eks. i Aaret 1471 til
at overføre til Stockholms
Skjærgaard en Hær paa 5000
Mand, der kom til at deltage
i det uheldige Slag paa Brunkebjerg mod Sten Sture, saa
En Kriger, som skyder med Armbrøst.
spillede den dog ikke nogen
(Efter et Stenskab I LlnkOplng Domkirke).
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særlig fremtrædende Rolle og leverede ikke noget større Søslag. løvrigt skal det bemærkes om denne Konge, der i nogle Aar ogsaa herskede over Sverige, at han efter Hertug Adolfs Død 1459 blev Hertug i Slesvig, og for tillige at komme til at besidde Holsten, lod han
sig desuden vælge til Greve i denne Landsdel, der senere af Keiseren

Fremstllllng nf et Soslog mellem Franskmænd og Englændere o. 1350.

blev ophøiet til et Hertugdømme. Dette Naboskab generede i høi
Grad Hansestæderne, der ikke undlod at beklage sig over, at den
danske Konge var rykket dem saa nær paa Livet.
Under Kristierns Søn og Efterfølger Ha ns (1481 - 1513) var
Krigs væsenet i god Stand og der førtes adskillige Krige, men ikke
altid lige heldige, saaledes det ulykkelige Tog til Ditmarsken, hvor
den danske Hær led et Nederlag i Febr. 1500 og mistede det gamle
Dannebrog fra Valdemar Seiers Dage. Men forinden vi ender dette
Afsnit af vor Søkrigshistorie paa en Tid, da den store Omvæltning
i Flaadens Beskaffenhed og Krigsførelsen paa Søen var begyndt,
skal vi endnu med nogle Ord omtale Krigen med Hansestæderne
i Kong Hanses sidste Regjeringsaar.
Krigen erklæredes af Lubeckerne under et intetsigende Paaskud.
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De havde nemlig ved det Segebergske
Forlig forpligtet sig til ikke at handle
med Sverige, saalænge dette Land laa i
Strid med Danmark, og da de overtraadte
denne Forpligtelse, lod Kong Hans nogle
af deres Skibe opbringe. Harmfulde over
dette Indgreb i deres Næring, erklærede
de Danmark Krig og sendte i Foraarel
1509 en Flaade, som var udrustet i Vinterens Løb, op i de danske Farvande,
fordrev nogle Skibe, der havde Slalion
ved Gjedser, og begyndte at røve og plyndre langsmed Kysterne; de trængte endogsaa op i Sundet og bemægtigede sig
nogle Skibe, som de slæbte tilbage med sig
til Traven.
Saasnart Svenskerne erfarede , al
Hansestæderne var i Krig med Danmark,
begyndte de, uagtet den afsluttede VaaI
benstilstand, atter at reise Hovedet og
slutte sig til Lflbeckerne. Disse sendte
derfor en Flaade paa 18 store Skibe, ladede med Varer, Ammunition og Vaaben
til Sverige og lod den underveis fo(,
Partlsnn.
1!
retage Udplyndringer baade paa Bornholm
og Gulland. Den naaede lykkelig sin Bestemmelse;
men paa Tilbageveien blev den overfalden af en Storm,
i hvilken 5 Skibe forliste og 500 Mand omkom, og at
disse Skibe var store, sees deraf, at et af dem, kaldet
Balhorn, angives at have været paa 300 Læster. Kongen lod samle en Flaade paa 30 større og mindre Skibe
Hcllcbnrd.
under den kjække Søren N orbys Kommando og afgaa til Traven, hvis Løb den skulde forsænke; men da Skibene paa
Grund af Veiret ikke kunde naa hertil, gjorde de Landgang ved
Neustadt, afbrændte 20 Landsbyer og anrettede al den Ødelæggelse,
de formaaede.
Kong Hans gjorde flere Forsøg paa at standse Fiendtlighederne
og forskaffe sig allierede, navnlig i Frankrig og England, der med
Misundelse betragtede Hansestædernes voksende Magt; men ingen
var tilbøielig til at hjælpe, skjønt de tilbød deres Mægling, og ikkun
Skotterne sendte nogle Skibe og Fribyttere, blandt hvilke den bekjendte Andreas Barton og hans Broder, til Østersøen for al slaa

'
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Danmark bi. Krigen fortsattes, navnlig paa Søen, og
af danske Søhelte fra hin
Tid bør mindes , foruden
Søren Nordby, tillige Otto
Rud (der dog døde Aaret
efter paa en Reise til det
hellige Land) og Jens Holsers en Ulfstand.
Det følgende Aar, 1510,
førtes en uafbrudt Fribytterkrig imellem de forenede
En Blide, som udslynger Sknnle med Ild.
Riger og Hansestæderne, der
\Efter Olaus Magni).
understøttedes af Sverige.
Lii.beckerne holdt sig i Førstningen mere samlede i Flaader; de
gjorde Landgang paa Langeland, men blev fordrevne af Bønderne.
De drog da til Møen og søgte at overrumple Stege; men heller ikke
dette lykkedes dem. Paa Lolland var de heldigere, afbrændte Nakskov og Halsted og brandskattede Øen. De hjemsøgte ligeledes Bornholm og kom derfra til Kalmar, som de hjalp Svenskerne at indtage,
hvorfra de drog til Øland, hvor Borkholm erobredes. Men de Danske og Norske var paa deres Side heller ikke ledige; de krydsede
om med deres Skibe i Nordsøen og Østersøen, opbragte fiendtlige
Handelsskibe og ødelagde næsten ganske Stædernes Handel, hvilket
tilføiede Kræmmerne store Tab. Hamborg, som ikke tog Del i Krigen, svang sig derved betydelig op. Liibeckerne lærte imidlertid de
Danske Kunsten af og udsendte ligeledes Fribyttere, blandt hvilke
især Konrad Kynning udmærkede sig og opbragte mange danske
ognorskeSkibe. Saaledes blev man ved
fra begge Sider med
at røve og plyndre
fra hinanden.
1511 kom det endelig til et Søslag
imellem de fiendtlige
Magter. Kong Hans
havde lagt megen
Vind paa at forøge
sin Flaade , havde
ladet bygge flere store
En Buemnger lfærd med ni fremstille en Armbrøst. Pnn Væggen hænSkibe. hvoriblandt
ger Pile nf forskjelllg Form . (Efter Olaus Mngnl).
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nævnes Engelen og Maria, hvert paa 400 Læster, og hertil føiedes
saamange private Skibe, som han kunde faa fat paa; de omdannedes til Krigsskibe og indlemmedes i den Flaade, som ved Foraarstid blev samlet, og som, saavidt det kan sees, stilledes under

Engelsk Skib fra 2den Halvdel af det 14de Anrhundrede. En fornem Pilgrim gnnr I en Bnnd for ni
komme ombord I sit Skib. (Efter et Hnnndskrlft I Britisk Musæum).

Kommando af Admiral Jens Holgersen, hvis Kommandoflag vaiede
paa »Engelen«. Kongen foretog nu et Skridt, som synes at have
været meget voveligt, men dog ikke medfø1ie uheldige Følger for
ham; han lagde nemlig Beslag paa alle de store engelske, skotske
og franske Kjøbmandsskibe, som ankom til Sundet, lod dem udlosse
deres Varer og omdanne til Krigsskibe. Varerne skulde de have tilbage, naar de afmønstredes; Skibene blev vurderede, og gik de tabt
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under Krigen, skulde Vurderingssummen udbetales, i modsat Fald
skulde de kun afleveres i samme Stand, som de var modtagne.
Besætningerne blev ombord i Skibene under Krigen. Kongen sendte
en Undskyldning til vedkommende Regjeringer for denne Overlast,
som han fremstillede
som nødvendig for at
beskytte Handelen i
'· ~
Østersøen,og som en Tribut, de fremmede Stater maatte yde for Seiladsen gjennem Sundet.
Denne store Flaade afseilede derpaa til
Østersøen, løb først op
under Lifland, tilbage
igjen til Traven, laa i
nogle Dage udfor Wismar, erobrede flere Skibe, og gjorde Landgang
ved Rostock og paa Rugen, hvor den satte sig
i Besiddelse af et betydeligt Bytte. Liibeckerne havde imidlertid
samlet en Flaade for at
gaa imod den dansknorske Styrke, som de
traf under Bornholm, Større Skib fra Begyndelsen af det I Ode Aarbundrede. Del bnr
4 Kanoner, Forkastet med 2 Kanoner. Bemærk
og den 1Ode August kom Agterkastel med
Skytterne I Mærset. (Ener Olaus Mognl).
det til et Slag i aaben
Sø. Udfaldet var uafgjørende; Liibeckerne mistede to Skibe, de
Dansk-Norske mistede ligeledes to Skibe; men om Slagets Gang i
det hele taget og om de taktiske Bevægelser savnes desværre enhver Efterretning. Da Liibeckerne kort efter havde bemægtiget sig
en Flaade af hollandske Handelsskibe, blev de atter forfulgt af de
forenede Rigers Flaade, som leverede dem et nyt Søslag; men da
Jens Holgersens Admiralskib »Engelen« led Havari, opstod der Forvirring, og Liibeckerne slap bort med deres Bytte.
Trætte af denne ødelæggende Krig, der bragte stor Forstyrrelse
ind i deres Handel og Omsætning, søgte Liibeckerne endelig at
slutte Fred, der ogsaa kom istand i Malmø Aaret efter, den 23de
April 1512. Stændernes Handelsrettigheder blev paany bekræftede;

---

Vor Somngt.
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dog maatte de forpligte sig til at afbryde al Handelsforbindelse med
Sverige og betale en Sum af 30,000 rhinske Gylden.
Kort Tid efter, den 20de Februar 1513, døde Kong Hans som
Følge af et ulykkeligt Fald med en Hest, 58 Aar gammel.
FLAADENS OMDANNELSE.
I det foregaaende er der givet en Fremstilling af Oldtidens og
Middelalderens Krigsskibe, Flaader, Vaaben og Krigsførelse paa Søen,
forsaavidt man af
de opbevarede Kilder er istand til at
danne sig en Fore•
stilling derom. Vi
har ligeledes i del
foregaaende Afsnit
vist, at Skibene og
Flaaderne dannede
Underlagene
for
Krigerne og Hærene paa Søen, at det
mere var disse selv
end Krigsskibene,
der udgjorde Krigsmidlerne, at de i
Brynje og Hjelm
klæd le, med Bue
og Sværd væbnede
Krigere meget mere
var den angribenHellebarder. (Efter malede og udsknarne BIiieder I svenske Klrl,er).
de og forsvarende
Styrke end Skibene selv, og at det ofte beroede paa en Tilfældighed, om Slaget kom til at staa paa Søen eller Hærene gik iland og
kjæmpede. Der fandtes vel Blider og Kastevaaben ombord, Bjælker,
Tjæretønder og andet lignende, hvormed Skibene kunde ødelægge,
sænke eller opbrænde hinanden, ligesom disse undertiden var forsynede med Jærnstævne, Braad og en Art Pandserklædning, for al
det ene kunde ramme eller overseile det andet; men Krigsmaskiner
i den Forstand, som de senere blev, var de dog ikke. De bevægedes ved Haandkraft, naar de gik i Kamp; mangfoldige Aarer salte
dem i Bevægelse, frem eller tilbage, som Forholdene fordrede, og i
deres Reisninger og Seil havde Skibene kun en Hjælpekraft, hvor-
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med de flyttedes fra Sted til Sted eller foretog længere Reiser; i Kamp
greb man til Aarer9e. Flaaderne opstilledes i tæt sluttede Grupper i
Form af Trekanter eller Halvmaaner,
paa hvilke enten Buen eller Hornene
vendtes imod Fienden, og man søgte
at holde Skibene saa tæt samlede,
at Slaget paa Søen fik stor Lighed
med en Kamp i Land.
Kongerne holdt ikke nogen egentlig staaende Flaade, som kunde
sammenstilles med de dengang brugelige s t a aende Hære. Der var
ikke nogen bestemt Orlogsplads, ingen beskyttet Krigshavn med Værfter,
Byggepladser, Magasiner og Arsenaler; thi disse indrettedes først i en
langt senere Tid. Flaadens store
Masse dannedes af Skibe, som BeHnondbosse frn Slutningen af det 14<lo Anrfolkningen enten var forpligtet til
hundrede.
at stille i paakommende Tilfælde,
(Ener et Hoondsl<rln I Biblioteket I Milnchon).
eller som man tog, hvpr man kunde
faa dem, naar Krig kom paa. Men der var dog som oftest, og til
sine Tider i ikke ringe Antal, visse til Krigsbrug alene byggede og
indrettede Skibe, som stedse stod til Kongens Raadighed og havde
faste Besætninger. Der var jo desuden bestandig Brug for Krigsskibe, der ikke alene deltog i de hyppige og
langvarige Krige imod Nabomagter eller imod
oprørske Dele af selve Riget, men ogsaa anvendtes til Sikring imod røveriske Overfald og
til Handelens Beskyttelse paa Søen. Saadanne
Samlinger af Skibe havde saaledes i Danmark
deres Standkvarter i Grøns.und, ved Vordingborg, paa Issefjorden, ved Kjøbenhavn og flere
andre Steder. Ogsaa høiere staaende Mænd
holdt jævnlig deres egne Skibe, længe efter Søkongernes og de egentlige gamle Vikingers Tid,
og tumlede sig om med dem paa Søen, og ligeledes udrustede ikke saa sjældent private Kjøbmandsforeninger eller Gilder paa egen Haand
Skibe for at beskytte deres Handel.
frn Slutningen af
I det femtende og sekstende Aarhundrede Hoondbosse
det 15de Aorhundrede.
foregik efterhaanden , sandsynligvis temmelig (Ener el fransk Honndskrln).
18*
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langsomt, de Forandringer, som fuldkommen omdannede Krigsskibene
og Flaaderne, og som en Følge deraf ogsaa _1 {rigsmaaden, den
egentlige Sølaktik. Flaaden gik over til at blive et Værn for sig,
adskilt fra Hæren, og herved forberededes den egentlige staaende
Flaade, der i de nyere Tider har opnaaet en saa stor Fuldkommenhed.
En Opfindelse, som fik en overordentlig stor Indflydelse paa
Seiladsen i det hele taget, var Skibskompasset ; det havde vel mm-

Kanon uden Trreunderlag, lidt over 11/, Meter lang (14de- 15de Aarhundrede).

dre direkte Betydning for Krigsvæsenet, men det kom dog derved,
at det muliggjorde længere Reiser med Skibene, til at indvirke paa
Handelsskibenes Bygningsform, hvad der igjen havde sin Indflydelse
paa Krigsskibene. Kompasset skriver sig fra Begyndels~n at' del

Sklbskunon (Svingbosse, Seq,entinl frn det l5<1e Aurhundrede, 3 Meter, runden pua Anholts Rev 1847.

fjortende Aarhundrede og benyttedes først i Middelhavet, hvorfra det
senere fandt Vei Lil Norden; men det varede længe, inden man
lærte at bruge det paa en fornul'tig Maade.
En for Krigsvæsenel mere betydningsfuld Opfindelse Yar dog

Kanon pua Træunderlag fra det 15de Aurhundrede. Omtr. 21/ 8 Meter lnng, BJæll<en 3 Meter, Lobet 131/ 1 Cm

Anvendelsen af Krudtet til Skydevaaben. Krudtet selv har været
brugt saa langt tilbage i Tiden, at endog de østasiatiske Folkeslag
har kjendt det i den fjærne Oldtid. Her i Europa har det utvivlsomt allerede ret tidlig været i Brug navnlig ved Fyrværkerier Lil
Fremstilling af den saakaldte græske Ild; men Anvendelsen af Krudt
til Skydevaaben, Opdagelsen af, at dets ved Forbrændingen udviklede umaadelige Spændkraft kunde benyttes til at udkaste Projektiler
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gjennem cylindriske Rør, falder i en langt senere Tid, omtrent ved
Midten af det fjortende Aarhundrede. De første Skydevaaben var
dog i høi Grad ufuldkomne, Krudtfabrikationen meget mangelfuld
og Krudtet som Følge deraf svagt, saa det varede endnu efter den
første Opfindelse længe, inden det med Nytte kunde anvendes til
Krigsbrug. Saavidt det kan sees, er de første Kanoner fremkomne
i Italien og i Spanien, herfra gik Opfindelsen til Frankrig, England
og Tyskland, og naaede endelig Norden, vistnok i Slutningen af det
fjortende Aarhundrede. .Man begyndte med at forfærdige korte Rør,
hvoraf der udkastedes raat tilhugne Sten,
og senere blev hertil føiet et i begge Ender aabent, cylindrisk Jærnrør, der var
samlet med smedede Ringe og smøgedes
over det første, som kom til at danne
Kammerstykket, medens det sidste Rør blev
Kanonens egentlige Løb, som styrede Projektilet under Afskydningen · Kanonen blev
med stærke Jærnringe fæstet til en Bjælke;
Kammerstykket bagved var løst og sammenklemmedes til Løbet med Jærnkiler.
To interessante Eksemplarer af denne Slags
Kanoner, der hører til de ældste, som man Mrera, hvorrro kostes med Slynge og
kjender, og hvoraf foranstaaende Tegning skydes med Hnnndbosse. (Mldlen ar
det 15de Anrhundrede. Ener en veer en Afbildning, er i den nyere Tid fundne
nctlansk Hnandtcgnlnll),
ved Anholt i et gammelt Egetræs Krigsskib, tilligemed nogle tilhørende Stenkugler og J ærntapper. Senere, i det
femtende Aarhundrede, gik man over 1.il at smede Kanonerne i eet
Stykke, dog saaledes, at den inderste lukkede Ende, hvor Krudtet
anbragtes, havde mindre Dimensioner end Løbet, en Form, som for
enkelte Slags Kanoners Vedkommende er bibeholdt lige til den nyere
Tid; dog holdt den gamle Fabrikationsmaade sig i lang Tid ved
Siden af den nye, og paa Arsenalerne vil man i Almindelighed kunne
træffe Eksemplarer af dette gamle Skyts, som benyttedes til at udkaste store Sten.
Kanonfabrikationen gik nu gradvis fremad, ligesom ogsaa Krudtet
forbedredes; forskjellige Former fremstod under mangehaande Navne,
saasom Bøsser eller Bombarder, Brølere, Trompeter, Basser, Slanger,
Kartover, Skjærbrækkere o. s. v., og de forfærdigedes enten af Jærn
eller Kanonmetal, en Blanding af 9 Dele Kobber med 1 Del Tin. I
Slutningen af det femtende Aarhundrede foretoges væsentlige Forbedringer ,,ed Kanonerne; for det første anbragtes der Tapper paa
Siderne, saa at de kunde lægges paa et Underlag, en Lavet eller
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Rapert, og at der saaledes lettere kunde sigtes med
dem; for det andet lærte man at støbe Kugler af
Jærn, der indfø1ies i Stedet for de tidligere anvendte Sten, Blykugler eller smedede Jærnkugler.
Fra denne Tid af, eller omtrent Aar 1500, kan det
regnes, at de Kanoner, som anvendtes lige indtil
den nyeste Tid, begyndte at komme i Brug; ,,et
forbedredes Fabrikationen i Tidens Løb, ligesom
man gik over til at støbe selve Kanonen af Jærn;
men Hovedtrækket i Konstruktionen var dog givet.
Kanonernes Størrelse, ligesom Løbets Længde i
Forhold til Kaliberet, var meget forskjellig, og det
var egentlig først i det syttende Aarhundrede, i
Niels Juels Tid, at der indførtes et ordnet Kalibersystem, delt i 7 Klasser, fra den saakaldte hele
Kartove eller 48 Pundiger ned til den mindste,
som var en 4 Pundiger.
Det er vanskeligt at angive det Tidspunkt bestemt, paa hvilket Kanonerne blev indført her i
Norden; men der findes dog Beretninger om Kampe,
hvor de har været anvendte, og ikke lang Tid
forinden andre Fægtninger, i hvilke der ikke har
været Kanoner tilstede. I Aaret 1416 hedder det,
da Erik ar Pommern indtog Femern og beleirede
Slottet Glambek, anvendtes Kanoner til Fæstningens Beskydning, hvilket formodentlig har været
del omtalte korte Kasteskyts. 1426, da Kong Erik
i Slesvig uventet blev angreben af Tyskerne, hedder det, at han maatte lade sin eneste Kanon i Stikken. Da Hanseaterne angreb Kjøbenhavn i 1428,
skal der have været Kanoner (Karrebøsser) paa
begge Sider; men om dette er fuldstændigt panlideligt, kan der ikke indestaas for. Derimod vides det med Sikkerhed, at da den svenske Konge
Karl Knudsøn i Aaret 1452 gik imod Skaane med
en stor Hær, førte han 20 Karrebøsser eller Feltkanoner med sig paa Slæder, samt Krudt og Stene;
Haondbossc (Vedelspong- men da Kanonerne ikke var anbragte paa Tapper,
bøssen) omtrent fru Aar
kunde der vanskelig sigtes med dem.
1426 •
Det var ikke nødvendigt, at der foretoges
gjennemgribende Forandringer ved Krigsskibene, for at man kunde
anbringe Kanoner paa dem. Skibene var Langskibe eller, som de
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senere kaldtes, Galeier, hvis Længde var 6 til 8 Gange saa stor som
Bredden, og som bevægedes med Aarer, mere end een Rad Aarer
har næppe nogensinde været anvendt her i Norden, og selv i andre
Lande gik man, efterhaanden som Krigsskibene forandredes, over til
ligeledes kun at anvende een Rad. Langsmed Siderne kunde Kanonerne ikke anbringes paa Grund af Aarerne, hvorimod Forstævnen
maatte være det rette Sted; her, hvor Stavnboerne havde deres Plads,
hvor tidligere de kraftigste Krigere og Bersærker i deres massive
Rustning, væbnede med Sværd og Bue, havde staaet opreist, rede til
at optage Kampen med Fienden , anbragtes
nu en Kanon,
,..
stillet saaledes,
at den kun kunde skyde ret forud; Sigtet til Siderne maatte tages ved at dreie
Skibet med Aarerne. Senere opstilledes tre eller
Gnlel fm del l 7de Anrhundrcdc.
fire Kanoner i
Stævnen, den kraftigste i Midten, og alle pegende forefter, og langsmed Skibets Ræling, ligesom der agter paa Skandsen opstilledes
smaa Kanoner, Falkonetter eller Haubitser, i Jærngafler, der kunde
dreies om en Tap.
Galeierne holdt sig i lang Tid i Flaaderne, længe efter at Seilkrigsskibene var kommen til at udgjøre Hovedvaabenet paa Søen,
ja lige indtil henimod Slutningen af det 18de Aarhundrede, og
mange af dem var meget store og pragfulde. Saaledes havde de
maltesiske Galeier af lste Klasse 30 Aarer paa hver Side med 5 Mand
ved hver Aare og en Besætning af i alt 500 Mand; deres Længde i Vandlinjen var 56 Meter og Bredden 8 Meter. Hos os holdt Galeierne sig ligeledes længe og omtales jævnlig i Søkrigshistorien i det 16de, 17de
og 18de Aarhundrede, men var dog mindre end de her nævnte; de
sidste byggedes omtrent 1770 og var paa 32 Aarer (16 paa hver Side),
med 3 Mand ved hver Aare og en Besætning af i alt 130 Mand; de
førte en 18pundig Kanon i Stævnen foruden noget mindre Skyts paa
Siderne. Efter dem fulgte de saakaldte Kanonbaade, der spillede en
saa ·vigtig Rolle i Krigen med England i Begyndelsen af forrige Aarh undrede.
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Galeierne var altsaa stævn bevæbne de; de førte deres Angrebsvaaben i Forstævnen og maatte rettes med denne imod Fienden,
naar de skulde bruges; deres væsentligste Formaal var at anvendes
til Forsvar af Kyster, Fjorde og Havne, og de udgjorde ikke noget
Led af den egentlige, saakaldte søgaaende Flaade. De var forsynede med een, to eller undertiden tre lave Master, hver med et
enkelt stort Seil - det saakaldte Latinerseil - men Seilene benyttedes ikke, naar Galeien gik i Slag.
Haand i Haand med Overgangen fra de gamle Vaaben til Ildvaabnene, Kanoner og Geværer, gik en anden , der var ligesaa betydningsfuld for Søkrigen, nemlig Indførelsen af Seilkrigsskibe. Seilenes overordentlige Nytte for Skibene, den Besparelse af Menneskekraft, de bevirkede, var saa indlysende, at man naturlig lededes til
at henvende sin Opmærksomhed paa dette Fremdrivningsmiddel, og
det var da navnlig til saadanne Skibe, som i fredeligt Anliggende
maatte tilbagelægge lange Reiser, at det blev anvendt. Til Krigsbrug havde Seilene, saaledes som Materiellet dengang var indrettet,
flere Mangler, idet man under en Kamp med dem maatte være afhængig af Vindens Retning og Styrke, medens Galeierne lettere lod
sig manøvrere; men i andre Henseender havde Seilskibet saa væsentlige Fordele, at det nødvendigvis, ved en forbedret Konstruktion,
maatte komme til at fortrænge Roskibet.
Forbedringer ved Skibenes Seilevne, ikke alene i Takkeladsen,
men ogsaa i selve Skroget, maa efterhaanden være bleven indførte,
navnlig i det femtende Aarhundrede, da de store Opdagelsesreiser
begyndte i Atlanterhavet, først ned langsmed Afrikas Kyst og derefter, 1492, Kristoffer Kolumbus' Reiser tværs over Atlanterhavet
til Amerika; men de Seilskibe, hvormed disse Bedriller udførtes, var
dog endnu saa smaa og ufuldkomne, at man i vore Dage vilde anse
det for et dristigt Vovestykke at seile over Verdenshavet med saadanne Skibe. Forskjellen imellem de i det foregaaende omtalte lo
Skibstyper, Roskibet og Seilskibet, er i sig selv ret indlysende. Ved
det første anbringes Kraften, der driver Skibet frem, paa selve Skroget, ikke høit over Vandet, der, hvor Aarerne hviler i deres Leier,
ved det sidste ligger Kraften høit over Skroget, i Seilene, der spændes ud over Ræerne. Seilskibet maa kunne modstaa dette Tryk
uden at kastes for meget om paa Siden, det maa altsaa være forholdsvis kort, dets Længde gjordes ikke mere end 4 til 5 Gange Bredden, medens, som anført, Langskibenes Længde var 6 til 8 Gange
Bredden. De mindre Seilkrigsskibe har dog til alle Tider været forsynede med Aarer, som, naar Omstændighederne fordrede det, kunde
benyttes til i stille Veir at drive Skibet frem med ringe Fart; Aa-
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rerne betragfedes derfor her kun som en Hjælpekraft, eller det samme,
som Seilene var for Galeierne.
Paa Seilskibene kunde Kanonerne anbringes paa Siden, som
var det naturligste Sted, og det varede heller ikke længe, før der
langs Skibssiden udhuggedes Kanonporte, i hvilke Kanonerne stilledes op. Seilkrigsskibene var altsaa sidebevæbnede, og kun naar

Gale! fru det J 7dc Aurhundredc.

de forfulgte en Fiende eller blev forfulgte, flyttedes et Par af Kanonerne hen i Forenden eller Agterenden. Man vil heraf let kunne indse
den overordentlige store Forskjel, der var imellem de ældre og de
nyere, med Kanoner væbnede Skibe; thi medens hine absolut maatte
angribe med Stævnen og gaa Fienden lige paa Livet for at entre
ham, kjæmpede disse med Bredsiden og kunde seire over Fienden,
uden at komlile ham paa nært Hold, ved at ødelægge ham med
deres Kanoner.
Som allerede nævnt var Overgangen fra de ældre til de nyere
Krigsskibe ingenlunde brat, men foregik temmelig langsomt, og det
er ofte vanskeligt af Beskrivelserne om de paa Søen forefaldne
Kampe fra hin Tid at se, hvorledes de i Slagene deltagende Skibe
har været beskafne. Kolumbus kaldte de Skibe, hYormed han opdagede Amerika, Karaveller, og her i Norden finder vi ogsaa fra Begyndelsen af det sekstende Aarhundrede en Art Krigsskibe, som
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kaldtes Krafueler eller Kraveller, og hvoraf hosstaaende Tegning
er en Afbildning. De havde en Række Kanonporte ligeover Rælingen, Opbygninger baade for og agter, tre Master med Latinerseil
og en fjerde, den forreste, med to Raaseil, samt et Bougspryd uden
Seil. En anden Art Skibe var de saakaldte Galeaser, der dannede
en Slags Overgang imellem Langskibene og Seilskibene, og kunde
bevæges haade med
Seil og Aarer; de var
sidebevæbnede og undertiden meget store,
med indtil 700 Mands
Besætning.
En Særegenhed
ved de gamle Seilkrigsskibe, navnlig i del
sekstende Aarhunclrede, var de store Opbygninger i For- og
Agterenden, rimeligvis en Levning af
Langskibenes Stavn
og Løfting. Skrogets
Størrelse forøgedes;
over det Dæk, som
dannede Underlaget
for <len nederste Rækl{nru,·cllc rrn det llJdc Anrhundrcd~.
ke Kanoner, unders te Batteri, lagdes over Forenden og Agterenden et andet Dæk
ligeledes med Kanoner; det agterste kaldtes Skansen, det forreste
Bakken. Ovenover Skansen kom Hytterne til Chefens og Officerernes Kahytter og Messer. Skanse og Bak smeltede senere sammen til et nyt Batteridæk, øverste Batteri, og over dette igjen kom
da en ny Skanse og Bak samt Hytter. Man gik videre og forenede
Skansen med Bakken ved brede Gange paa Siderne, de saakaldle
Kobrygger, saaledes at der imellem dem, i Dækket, dannedes en
stor Aabning, Kulen. Ja senere byggedes der endnu høiere Skibe
de saakaldte Tredækkere, hvor det underste Batteri laa tæt over
Vandet, derelter kom det mellemste Batteri, over det det øverste
Batteri og endelig Skansen og Bakken. Med Skrogenes Forøgelse
voksede ogsaa Reisningernes Høide, det ene Seil anbragtes ovenover
det andet, hvert med sin Raa, saaledes Underseil, Mærsseil, Bram-
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seil, Bovenbramseil og Skyskraber, samt Stagseil og Gaffelseil imellem Masterne og Læseil udenfor Raaseilene. Paa underste Batteri anbragtes de sværeste Kanoner, høiere oppe
de lettere , og var disse end ikke af noget stort Kaliber, saa var
deres Antal til Gjengjæld saa meget større, undertiden over hundrede.
Eksempelvis kan nævnes fra det 17de Aarhundrede det svenske
Skib Stora Cronan, som
kuldseilede i Slaget under
Øland den lste Juni 1676,
og som var paa 126 Kanoner , nemlig paa underste
Batteri 34 Stk. 36, 30, 24 og
12pundige, paa mellemste
Batteri 36 Stk. 24pundige,
paa øverste Batteri 36 Stk.
12pundige og paa Skanse
og Bak 20 Stk. 6pundige.
Niels Juels Admiralskib i
Slaget paa Kjøge Bugt den
lste' Juli 1677, Christian u s Q vi n tus, førte paa
underste Batteri 26 Stkr. 24
og 18pundige Kanoner, paa
mellemste Batteri 23 Stk. 18
og 12pundige og paa øverste
Batteri 20 Stkr. 8pundige,
og paa Skandse og Bak 16
Tysk Skib rrn o . 1500,
Stk. 4, 3 og 1pundige Kanoner.
Paafaldende ved Seilkrigsskibene i det sekstende og syttende
Aarhundrede er deres smaa Dimensioner• i Forhold til deres Høide
og det Antal Kanoner, de førte. Saaledes var Stora Cronan ikke
mere end 56 Meter lang og 14 Meter bred, Christianus Qvintus 53
Meter lang og 13 Meter bred, hvad der svarer omtrent til vore mindre
Seil-Fregatter i den nyere Tid; og dog havde den første en Besætning af 840, den sidste af 660 Mand. De var derfor i det hele
taget vel meget overlæssede med Kanoner og Bovenvægt, hvorved
de blev ranke, saa at det ofte hændte, at Kanonerne paa underste
Batteri ikke kunde bruges, da Portene maatte lukkes, naar Skibet
krængede over for Vindens Tryk · i Seilene. Dette var ogsaa Grunden
til, at Stora Cronan kuldseilede. Besynderlig var den stærke
Sammenblanding af Kanoner af forskjellig Kaliber, der maa have
været meget byrdefuld for Betjeningen, da hver Kaliber havde sin
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særskilte Krudtladning og Skarp. Da Kanonerne var smaa, kom det
ved Betjeningen i Særdeleshed an paa at skyde hurtigt og sikkert.
Imellem Handelsskibene og Seilkrigsskibene var der ikke nogen
væsentlig Forskjel, kun at man bestræbte sig for at gjøre de sidste
stærkere , for at de bedre kunde modstaa Fiendens Ild; m~n mærkelig var den Lethed, hvormed Handelsskibe forandredes til Krigs-

Eng:clskc Sldbe fra o. 1500

skibe. Mange af de Skibe, som anvendtes i Krigen, var slet ikke
andet end bevæbnede Handelsskibe, og naar en Krig brød ud, stilledes det fornødne Antal Handelsskibe til Raadighed og væbnedes
med Kanoner. Der udkom endogsaa i det 17de Aarhundrede visse
Bestemmelser for de Handelsskibe, som i Krigstid skulde omdannes
til Krigsskibe og bat· Navn af Defensionsskibe. Dog byggedes
der ogsaa Skibe udelukkende til Krigsbrug, baade i Indlandet og
Udlandet, navnlig i Holland og England, og efterhaanden kom man
til de egentlige staaende Flaader, hvis Bygning og Vedligeholdelse
krævede et Orlogsværft; men Skibsbygningskunsten stod ikke paa
noget høit Trin, der byggedes efter Øiemaal eller efter Modeller, og
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Kort fra o. 1500 over det yderste Norden.

Af Joh. Magni, Sveriges•sidste katolske Ærkebiskop.

først henimod Slutningen af det 17de Aarhundrede indførtes et virkeligt, paa et mathernatisk-videnskabeligt Grundlag hvilende System
for Skibsbygningen; man begyndte, som det hedder, at konstruere
Skibene, og fra den Tid af forsvandt ogsaa Handelsskibene som
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egentlige Krigsskibe og benyttedes i Flaaderne kun til Transport af
Mandskab, Heste, Proviant og Materiel.
De største Krigsskibe kaldtes O r Io g s skibe, men de fik senere,
i det 17 de Aarhundrede, Navnet Linjeskibe, fordi de anvendtes i
den saakaldte Slaglinje, hvorimod de mindre Skibe, der var taklede paa samme Maade som Orlogsskibene, kaldtes Fregatter, uden
dog i nogen Maade at kunne sammenlignes med den nyere Tids
Fregatter, et Krigsskib med to fuldstændige Batterier, det ene over
det andet, og taklet som et Linjeskib.
At Seilkrigsskibene i den første Tid led af væsentlige Mangler,
vil man let forstaa, ligesom at de ikke kunde opnaa nogen egentlig
Fuldkommenhed, før der i deres Bygningsform og Tiltakling indførtes
et System, der hvilede paa et videnskabeligt Grundlag. De Sønationer,
som efterhaanden drev det videst i Skibsbygningskunsten, var Hollænderne og Englænderne, og hos os finder vi ogsaa, at der navnlig i
det 17deAarhundrede ansattes mange hollandske og engelske Skibsbyggere ved Værfterne. Men den hollandske og den engelske Bygningsform
var ikke ganske ens; de hollandske Skibe var temmelig smaa, lidet
dybtgaaende, temmeiig brede og som Følge deraf stive, hvilken
Form kan have havt sin Grund i de hollandske Farvandes Beskat:.
fenhed, idet Skibene ofte maatte færdes paa Steder, lnror Vandet
havde ringe Dybde. De engelske Skibe var større, mere dybtgaaende,
men ogsaa ofte ranke, saa at de i blæsende Veir maatte lukke
Portene paa underste Batteri. Her i Norden fandtes der Former af
begge Slags eller Sammensætninger af dem, skjønt Skibsbygningen
dog ogsaa her fra Kristian den (jerdes Tid begyndte al udvikle
sig selvstændig. Med alt dette var Orlogsskibet, der voksede til store
Dimensioner, med sil Skrog, sine Batterier og Hytter, del kunstfærdige Agterspeil med Vinduer og Gallerier, de høie Master og brede
Seil, som bugnede for Vinden, stolt al se til ; og betragtede man et
saadant Skib ved Siden af Fortidens Galeier, da blev det først rigtig
klart, hvilken overordentlig Forandring der , •ar foregaaet i Søkrigen.
En hel ny Maade at kjæmpe paa, en hel ny Taktik for Flaaderncs
Bevægelse før og under et Slag maatte indføres.
GREVENS FEJDE.

1534- 1536.

Det første Søslag, i hvilket, saavidt vi ved , Seilskibe væbnede
med Kanoner kjæmpede mod hinanden her i Norden, forefaldt
under den saakaldte Grevens Feide, og med denne Krig begynder
altsaa for Søkrigshistoriens Vedkonunende en ny Æra. Vel havde
man alt forinden lagt sig efter at bygge Seilskibe til Krigsbrug, som
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de to bekjendte Skibe, Engelen og Maria, som Kong Hans lod
bygge, hver paa 400 Læster, med høie Kasteller saavel over Agterskibet som over Forskibet, hvorfra der kunde kastes med Sten og
Pile; men der har dog næppe været anbragt Kanoner paa dem.
»Grevens Feide« , •ar den Krig, Kristian den tredie efter sin
Faders, Frederik den førstes, Død maatte føre navnlig med Lii.beckerne, der slog sig sammen med de danske Borgere og Bønder,
for at erhverve sig Herredømmet over Danmark og raade over,
hvem der skulde bære Kongekronen. Men førend denne Krig omtales, eller rettere Flaadens Deltagelse deri, skal kun med faa Ord
gjøres Rede for de Begivenheder som gaar umiddelbart forud for
denne.
Ved Kong Hanses Død var hans Søn, den begavede og villiefaste , men haarde Kristiern den anden bleven udnævnt til
Konge i Danmark og ligeledes hyldet i Norge; men Sverige, som
efter Ditmarskerkrigen havde løsrevet sig fra Foreningen, og hvis
Rigsforstander var Sten Sture den yngre, vilde ikke anerkjende
ham. Kong Kristiern havde talrige Fiender baade i Landet selv
og udenfor, og imod disse var han haard og grusom, saasnart Leiligheden var ham gunstig. I Indlandet var det de privilegerede
Stænder, Geistligheden og Adelen, hvis anmassende Magt han søgte
at knække, og paa hvis Bekostning han vilde hæve Borger- og Bondestanden til en berettiget Plads i Samfundet; udenfor Riget var det,
foruden Sverige navnlig Hansestæderne, med hvilke han stredes, og
som han havde forbitret ved sin Plan om Oprettelsen af et nordisk
Handelsforbund som Værn imod deres tiltagende Indtrængen i hele
den nordiske Handel. Kristiern kunde have været en fortrinlig
Konge, hans Blik var klart, hans Indsigt stor; men han var for
langt forud for sin Tid, havde ingen Taalmodighed til at bie, og
hans Midler var for haarde.
1517 udbrød Borgerkrig i Sverige imellem Sten Sture og den
fra Rom nylig hjemvendte Ærkebiskop Gustav Tralle i Upsala,
en trofast Tilhænger af Kristiern den anden, som benyttede disse
Stridigheder til at sende en Flaade og Hær til Stockholm. Flaaden
kommanderedes af Søhelten Søren Nor by og havde en Besætning
af 4000 Jyder, Landgang blev foretagen ved Dufvenæs i den svenske
Skjærgaard, tæt ved Stockholm; men Sten Sture gik imod de Danske,
slog dem og drev dem tilbage til deres Skibe. Efterat have plyndret
paa Kysten vendte de atter hjem. Aaret efter, 1518, drog Kongen
selv til Stockholm med en Flaade og Hær, og angreb Staden; men
Sture gik imod ham med en Bondehær og seirede over ham ved
Brænnkyrka, hvorefter de Danske maatte trække sig tilbage til
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deres Skibe og snart efter, da Vinden blev gunstig, seile hjem til
Danmark med Flaaden. Gustav V as a, der havde deltaget i Slaget
under Sten Stures Kommando, men paa en troløs Maade var falden
i Kong Kristierns Hænder førtes med som Fange.
Disse Nederlag gjorde kun Kristiern den anden mere begjærlig
efter at undertvinge det gjenstridige Rige, og hele Aaret 1519 benyttede han til at forberede sig paa et stort Tog, hvervede Tropper
baade i Skotland og i Tyskland, fik
Hjælp baade af Hertug Frederik af Gottorp og Frants den første af Frankrig,
og i Januar 1520 trængte Hæren under
Anførsel af Otto Krum pen fra Halland ind i det egentlige Sverige. Sten
Sture gik imod den, men han faldt i
Kampen, og hans H~r opløste sig i vild
Flugt. De Danske drog nu til Sloclrholm ; men da de ikke var stærke nok
til at indtage Staden, leirede de sig ved
Upsala. Her blev de angrebne den 6le
April af en stor Bondehær; men ide
samlede sig i Hast og gik imod Fienden, som de efter en haardnakket og
blodig Kamp fuldstændig beseirede ved
Fyrisaa. Otto Krumpen lagde sig nu
Otto Krumpen .
atter for Stockholm, og i Mai Maaned
ankom Kong Krisliern selv med en Flaade i Skjærgaarden og indespærrede Byen fra Søsiden. Efter en lang og trættende Beleiring,
der varede hele Sommeren igjennem, lykkedes det endelig Kongen
at formaa Stockholmerne til at overgive sig, og den 7de September
holdt han sit høitidelige Indtog i Staden, i Spidsen for 1000 Ryllcre
og 2000 Fodfolk. Den 4de November blev han kronet; men denne
Kroning efterfulgtes af en af de sørgeligste og blodigste Begivenheder
i Nordens Historie: det stockholmske Blodbad. Under dette laa
den danske Flaade i Skjærgaarden, kommanderet af Søren Norby,
hos hvem mange af de flygtende Svenske, der frygtede Kongens blodige Sværd, søgte Tilflugt.
Kristiern den andens grusomme Adfærd imod Svenskerne førte
til, at Sverige snart efter fuldstændig løsrev sig fra Forbindelsen med
Danmark og Norge. Gustav Vasa, som holdtes fangen i Jylland,
saa i September Maaned 1519 Leilighed til at flygte bort til Liibeck,
hvorfra han Aaret efter begav sig til Sverige, hvor de Danske var
i Begreb med at beleire Stockholm, og hvor han under de sted-
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findende Begivenheder, Kroningen og det paafølgende Blodbad,
flakkede om, og skjulte sig paa forskjellige Steder, indtil han efter
mange eventyrlige Hændelser naaede op til Dalarne. Her reiste han
Folket, der snart flokkede sig om ham, drog imod Syd med sin
Bondehær og naaede om Sommeren 1521 Stockholm, der efter to
Aars Beleiring faldt i hans Hænder, den 21de Juni 1523. I August

Stockholms Belelrlng og Krlsllern den andens Indtog.

1521 havde Stænderne i Vadstena valgt Landets kjække Befrier til
Rigsforstander; den 7de Juni valgtes han til Sveriges Konge, og
Kalmarunionen var for bestandig brudt. Kong Kristiern havde
ikke engang gjort noget Forsøg paa at standse Begivenhedernes Gang
i Sverige, dertil var han for optagen i Danmark, hvor han optraadte
som den store Reformator, arbeidede baade for Borgerne, hvis
Handel han ophjalp ved at beskytte dem mod Hansestædernes Overgreb , og for Bønderne, ved at ordne Fæstevæsenet, indskrænke
Hoveriet og saa godt som ophæve Vornedskabet; han udgav saavel
en geistlig som en verdslig Lov og indskrænkede Geistlighedens
Magt, ligesom han kun lidet bekymrede sig om Pavens Anordninger
og Bandlysning.
Ved hele dette sit Forhold havde Kristiern den anden ægget
Rigets mægtige, Adelen og Geistligheden , saaledes imod sig, at de
besluttede at gjøre alt, hvad der stod i deres Magt, for at blive ham
Vor Somogt. D.
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kvit. Heri understøttedes de af Kongens egen Farbroder, Hertug
Frederik, der havde arvet Hertugdømmerne efter sin Broder og
tillige mente at have Krav paa Norge eller en
Del af Danmark. Han forenede sig med Liibeckerne, som laa i Kamp med Danmark og
havde sendt en Flaade derop, hærget Kysterne
og afbrændt Helsingør, og det var kun med
Møie, at det lykkedes Kongen, efter flere frugtesløse Forsøg, at faa et Forlig istand, der sluttedes i Bordesholm, Syd for Kiel, den 13cle
August 1522. Da Hertugen imidlertid vedblev
at holde Forbindelse med den danske Adel,
sammenkaldte Kongen en Herredag i Kallundborg; men de jydske Adelsmænd udebleve og
gav Vind og Veir Skyld herfor. En ny Herre·· dag blev derfor indkaldt til at møde i Aarhus ;
men Rigsraaderne samlede sig i det Sted den
20de Januar 1523 i Viborg og forfattede et Brev,
hvori de opsagde Kongen Huldskab og Troskab
samtidig med, at de tilbød Hertug Frederik
Tronen. Endskjønt Kristiern den anden endnu
havde ikke alene hele Norge, men ogsaa Sjælland, Skaane, Halland og Bleldng med deres
befæstede Stæder paa sin Side, lod han sig dog
skræmme af Opsigelsen og forlod den 13de April
Kjøbenhavn med Hustru, Børn og flere a[ sine
lro Venner; med det prægtige Krigsskib Løven
seilede han direkte til Holland for at søge Hjælp
hos sin keiserlige Svoger Karl den femte. Han
havde kun lidet Held med sig, Hjælp lik han
ikke, som en landflygtig vankede han om i
flere Aar og havde den Sorg at miste ikke alene
sin ædle Hustru, men ogsaa sin eneste Søn.
Det blev dog ikke uden Sværdslag, at F rede
ri
k den første kom i Besiddelse af DanJohan Ranlznus Sværd.
marks Trone, og navnlig forsvarede Kjøbenhavn sig under den bortflygtede Konges trofaste Ven Henrik
Gøye længe ved sine Borgeres Mod og Udholdenhed. Efter otte
Maaneders Beleiring maatte Staden, dreven af Hungersnød, endelig
overgive sig til Feltherren Johan Rantzau den 6te Januar 1524,
hvorved Frederik blev Herre i hele Danmark, og i August Maaned
samme Aar underkastede Norge sig omsider ogsaa. Men endnu
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havde den landflygtige Konge en hengiven Ven, som med ærligt
Sind og næsten rørende Trofasthed hang ved sin faldne Herre og
haabede paa at kunne skaffe ham hans tabte Rige tilbage; det var
Søhelten Søren Nor by. Alt et Par Gange har denne gjæve Sømand
været omtalt, der stedse havde tjent sin Konge, først Hans og efter
ham Kristiern den anden, med Troskab og Hengivenhed, og kun
en eneste Gang, under det stockholmske Blodbad, ladet sin undersaatlige Pligt vige for Menneskeligheden ved at give de bortflygtende
Svenskere et Fristed ombord paa sine Skibe. Nu da Kong Kristiern var fordreven sad han
som Lehnsmand paa Gulland
og nægtede at hylde den ny
Konge; han udstedte Kaperbreve
og gik selv tilsøs med sine Skibe
imod Svenskerne og Hansestæderne, »det var hans Lyst og
nødvendigt for hans Helbred at
Søren Norbys Voobcn pon hnns Vlsbymonl.
rode om i deres Kramkister og Indskrlrt:
Agnl del miserere mel - Severin Norbl (0
lugte til deres Krydderposer«. Guds Lom, forbarm dig over mig! - Søren Norby).
Overalt var han paafærde, og
Skibene i Østersøen følte sig ingensteds sikre for ham. Efter
indtrængende Opfordringer formaaede endelig Lubeckerne Kong Gustav til at angribe ham paa hans Ø, der blev indtagen paa Visby
og Visborg nær i Aaret 1524, og da disse Stæder var bleven beleirede i to Maaneder og Norby indsaa, at længere Modstand vilde
være unyttig, overgav han for et Syns Skyld Fæstningen og anerkjendte Frederik som Konge, hvorved han opnaaede at beholde sit
Lehn; men det var ikke hans Hensigt at give saaledes tabt. Om
Vinteren forberedte han sig til et nyt Felttog, og om Foraaret 1525
faldt han uventet ind i Skaane, hvor mange af Almuen, som endnu
var Kong Kristiern hengivne, sluttede sig til ham. De misfornøiede
i Landet, ja selv i Kjøbenhavn, begyndte at reise Hovedet, Opstanden
bredte sig, og Søren Norbys Haab voksede i samme Grad; men da
gik Johan Rantzau imod Bondehæren, som han overvandt først ved
Lund, den 29de April, og senere ved Brunktoftelund, en Mil fra
Landskrona. I denne By indesluttede Norby sig, og skjønt hans
Stilling var i høi Grad farlig, svigtede Modet og Haabet ham dog
ikke; han lovede sin landflygtige Konge, at hvis han blot vilde
sende ham tusinde Landseknægte og saa mange Skibe, som behøvedes
til at overføre dem, skulde han med Guds Hjælp tilbagevinde alle
Hans Majestæts Riger og Lande. Men Overmagten var for stor. I
Juli Maaned maatte han overgive Byen og være glad ved, at, skjønt
19"'
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han mistede Gulland, blev der i dets Sted givet ham Sølvitsborg og
Rønneby i Bleking til Forlehning. Men Norby kunde heller ikke
her holde sig rolig og begyndte paany sine Kaperier, ja forenede
sig endog med Fribytteren Skipper Clement imod den fælles Fiende.
Da Søren Norby gik i Søen med 4 Skibe og 600 Mand, stødte Clement til ham med 6 Skibe; men de blev slagne af en forenet svensk
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og liibsk Flaade i August 1526 og maatte med Resterne af deres
Styrke ty ind til Narva i Rusland. Her henvendte Norby sig til
Czaren med Opfordring om at foretage et Indfald i Finland; men
Czaren lod ham kaste i Fængsel, hvor han hensmægtede i tre Aar,
indtil Keiser Karl fik udvirket, at hans Svogers tro Tjener atter blev
løsladt og kom i hans Tjeneste. 1530 deltog han i Beleiringen af
Florents, og her gjorde en Falkonetkugle Ende paa en af de kjækkeste danske Søheltes Liv.
Endskjønt deres Tal ikke vat· stort, der saaledes som Søren Norby
dristede sig til at træde i Skranken for den faldne Konge, havde
denne dog endnu mange Tilhængere, navnlig blandt Almuen, blandt
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Borgere og Bønder, saavel i Danmark som i Norge, og disse følte
en stor Længsel efter at se ham vende tilbage. Frederik den første
følte sig heller ikke rigtig rolig overfor denne Stemning og søgte at
sikre sig derimod, dels ved at træde i venskabeligt Forhold til
Liibeckerne, ved ikke alene paany at bekræfte deres Handelsrettigheder, men endogsaa at forlehne dem med Bornholm paa 50 Aar,
dels ved at slutte Forlig med Gustav Vasa og anerkjende ham som
Sveriges, af Danmark uafhængige Konge. Det lykkedes dog omsider
Kristiern den anden, efterat han i 8 Aar havde vanket landflygtig
om i Tyskland og Nederlandene, at faa samlet en Hær og en Flaade,
der talte 25 Skibe, og med disse forlod han i Efteraaret 1531 Holland for at begive sig til Norge. I Nordsøen blev Flaaden overfalden af en heftig Storm, i hvilken 10 af Skibene gik tabt, og saaledes reduceret ankom den til Hesnæs i det sydlige Norge, hvor
Kong Kristiern gik i Land med sine Tropper den 5te November.
Her strømmede Folket til ham i Mængde, da hans Ankomst allerede var forberedt af Gustav Trolle, og den 29de November blev
han af Rigsraadet i Oslo paany hyldet som Konge. Men hans
Lykke varede kun kort. I Foraaret 1532 kom en forenet dansk og
liibsk Flaade under Anførsel af den snedige Biskop Knud Gy 1den stjerne op til Norge, og da Kong Kristiern ikke havde Styrke
nok til at modstaa denne Magt, begyndte han UnderhaIJ.dlinger med
Gyldenstjerne, der lovede ham »en fri, ærlig, sikker, trofast, ubrødelig
og kristelig Leide, som fuldkommen og troligen holdes skal, under
Guds store Hævn og evige Straf, ved alle vores gode Tro, Love,
Ære og Redelighed«, naar han ·vilde drage ned til Kjøbenhavn
og underhandle med sin Farbroder. Biskoppen med 27 andre høie
Herrer hængte deres Segl under dette Dokument, og i god Tro
til det givne Tilsagn gik Kristiern i Juli Maaned ombord paa et
Skib i Oslo og seilede til Kjøbenhavn; men Tilsagnet blev straks
brudt. Den 30te Juli blev den ulykkelige Konge indmuret i et
Taarnkammer paa Sønderborg Slot, hvor han tilbragte 17 tunge
Aar i den største Elendighed, indtil omsider hans Fætter Kristian
den tredie forbarmedes over ham og lod ham bringe til Kallundborg, hvor han nød megen Frihed og en forholdsvis lykkelig Alderdom, og hvor omsider hans kraftige Legeme bukkede under den
25de Januar 1559, i hans Alders 78de Aar og kun tre Uger efter
hans kongelige Fætters Død.

Frederik den første overlevede kun kort Tid sin skjændige Vold
imod Brodersønnen, thi han døde paa Gottorp Slot den 1Ode April
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1533 og blev begravet i Slesvig Domkirke. Danmark og Norges
Trone stod ledig, ingen var bestemt til hans Efterfølger. Hans
ældste Søn, Kristian, 30 Aar gammel, var Hertug i Holsten og
Slesvig og maatte vel ansees som den, der nærmest var berettiget til
Tronen; han stod ogsaa paa en god Fod med Adelen, men hyldede
den lutherske Lære og mødte derfor Modstand hos den katholske
Geistlighed, som ønskede at faa den yngre Halvbroder Hans valgt
til Konge. Paa Sønderborg Slot sad endnu den gamle Konge, Kristiern den anden, som Fange, og paa ham havde Borger og Bonde
deres Blik rettet. Om Valget kunde man ikke blive enig, og Landel
stod imidlertid uden Konge. I de to vigtigste Byer, Kjøbenhavn
og Malmø, var Borgmestrene Ambrosius Bogbinder og Jørgen
Kok, ogsaa kaldet Mønter, de ledende Mænd og holdt paa den
fangne Konge, og heraf benyttede de snedige Liibeckere sig til al
gjøre et Forsøg pa; at gjenvinde deres Magt og Indflydelse, saavel
i Nordsøen som i Østersøen, hvor navnlig Hollænderne havde tilvendt sig en stor Del af Handelen. Liibeckerne, som lededes ar de
to unge, ærgjerrige Mænd Borgmester Jørgen W u 11 en w e ve r og
Admiral Mark u s M e y er, spillede et høit Spil, idet deres Plan ikke
gik ud paa noget mindre end at lægge Danmark under Liibeck og
gjøre del til en stor Hansestal; men den mislykkedes og kom dem
derved dyrt at staa. Kristiern den anden havde vel i sin Regjeringstid
været Hansestædernes Fiende; men nu antog disse, at hans Sind
havde vendt sig, og understøttede derfor hans Valg, idetmindste paa
Skrømt. Under disse Forhold var der ikke andet at gjøre for
Adelen og Geistligheden, hvor forskjellige deres Interesser end for
Øieblikket var, end at forene sig om at vælge Frederik den førstes
Søn Kristian, der allerede havde ladet sig udnævne til regjerende
Hertug i Holsten og Slesvig og sluttet en tiaarig Traktat med den
tyske Keiser, for at kunne være rolig paa den Kant. Til delte Parli
sluttede sig Nederlandene, som laa i Strid med Liibeckerne. Paa
en Forsamling i Rye ved Skanderborg besluttede de jydske Adelsmænd og Bisper, tilskyndede af Rigshovmesteren Mogens Gøye ,
den 4de Juli 1534 at tilbyde Hertug Kristian Danmarks Krone, og
kort efter sluttede den fynske Adel sig til det samme Tilbud. Den
18de August hyldedes han ved Horsens; men da var Krigen allerede
i fuld Gang, en af Nordens blodigste og betydningsfuldeste Krige.
Liibeckerne havde til deres Anfører valgt Grev Kristoffer
af O 1den bur g, en ærgjerrig Mand, der tidligere havde tjent paa
den nederlandske Flaade og nu nærede det Haab, ved at gjenindsætte Kristiern den anden som Konge i Danmark og Norge, at
kunne blive den sønneløse Konges Efterfølger. Greven, efter hvem
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Krigen kaldes Grevens Feide, fik i Liibeck samlet en Hær paa
3000 krigsvante Leiesvende, og drog med denne, i Forening med
de liibske Tropper under Markus Meyer, i Mai 1534 imod Holsten;
men her var Lykken ham ikke gunstig. Vel indtog han Slottene
Trittau og Eutin, og afbrændte Segeberg; men Hertug Kristian sendte
en Hær under Johan Rantzau imod ham, og han maatte atter
trække sig tilbage.
I Liibeck var der samlet en Flaade, bestaaende af 14 store og
7 mindre Skibe, paa hvilke Greven indskibede saa mange Tropper,
som de kunde rumme, og afseilede
den 19de Juni fra Traven Nord
paa. Den 21de var han ved Dragør,
hvor han straks modtog Tilsagn
om Underkastelse fra Jørgen Kok
i Malmø og Ambrosius Bogbinder
i Kjøbenhavn, hvilke Mænd opfordrede barn til at gjøre Landgang
paa Sjælland. Den 22de seilede
han til Skovshoved og satte Tropperne iland, uden at møde nogen
Modstand. Ved at foregive, at han
kom i den fangne Konges Navn,
vandt han Almuen for sig, gik rask
Grev Kristoffer nf Oldenburg.
og seierrig frem, og Adelen maatte
finde sig i at underlægge sig hans Magt. Allerede den 23de var han
i Roskilde, Dagen efter i Kjøge, som han befæstede, og Befalingsmanden over Krigsmagten paa Sjælland, Anders Bilde, maatte
tilsværge ham Troskab. En Maaned efter, den 24de Juli, overgav
Kjøbenhavns militære Befalingsmand Johan Urne Slottet i hans
Hænder, og saaledes var i kort Tid hele Sjælland kommet i hans
Besiddelse, hvormed snart fulgte Skaane og Øerne, der samlede hyl-;dede Kristiern den anden som deres Konge.
Kjøbenhavn, som i henved hundrede Aar havde været Residensstad, var bleven en ret anselig By med flere Kirker og Klostre og
dertil en for sin Tid stærk Fæstning, omgiven af Volde. Hele den
egentlige By laa paa Sjællandssiden, paa Strækningen omkring Slotsholmen; Voldene, der paa forskjellige Steder vekslede med murede
Brystværn og Palisaderækker, laa paa Vestsiden, en Del af Nordsiden og strakte sig paa den nordøstlige Kant omtrent langs med
den nuværende Gothersgade ned imod Kysten ved Bremerholm.
Udenfor Østerport, ved Enden af den nuværende Østergade, laa
Hallanqs Aas (Kongens Nytorv), der benyttedes som Markedsplads.
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Slottet var fremdeles en befæstet Borg. Paa Amagersiden var der
ikke foregaaet nogen væsentlig Forandring ; paa Holmene i Havnen
og paa selve Amager laa nogle Fiskerleier og spredte Hytter, og paa
Refshalen har der maaske været et Par Skanser. Kjøbenhavn var
nu ogsaa bleven Flaadens faste Station, og her laa de egentlige større
Krigsskibe, Orlogsskihene, som Kristiern den anden og Frederik
den første havde ladet bygge, dengang Liibeckerne under Grev Kristoffer bemægtigede sig Staden; men desværre findes ikke nogen
Fortegnelse over disse Skibe, hverken over deres Antal eller Størrelse.
De laa, ifølge Beretningen, aftaklede i Havnen indenfor Refshalen
og kom ikke til at deltage i Krigen.
Kristian den tredie maatte samle hele sin Stridsmagt imod Lf1beckerne og søge at standse Grev Kristoffer i hans hurtige Fremgang, efterat saavel Sjælland som Skaane havde hyldet den fangne
Konge og den forknytte Adel aflagt Troskabsed. Fyn var i fuldt
Oprør; først havde Borger og Bonde bemægtiget sig de vigtigste
Stæder og hyldet Kristiern ; saa rykkede Kristian den tredie imod
dem, overvandt dem og lod sig hylde til Konge. Atter trængte Gøye
ind fra Kjerteminde, bemægtigede sig Odense og Svendborg og udraabte paany den fangne Konge, og saaledes gik det frem og tilbage
mellem Kristiern og Kristian, bestandig under Kamp og Blodsudgydelse, saa at man tilsidst hverken vidste ud eller ind. I den med
Albrecht af Preussen afsluttede tiaarige Traktat havde Kristian den
tredie faaet udvirket, at Hertugen med al sin Magt skulde hjælpe
ham imod Liibeckerne, og hans kongelige Svoger Gustav Vasa af
Sverige tilsikrede ham ligeledes sin Hjælp, som han alt, dog uden
Virkning, havde ydet ham ved Liibeckernes Indfald i Skaane.
Hertug Albrecht kunde stille 10 større Skibe til Raadighed for
den fælles Søstyrke under Johan Preens Kommando, og da man i
Sverige havde lagt Vind paa at skabe en Flaade efter det ny System,
var noget lignende Tilfælde med Gustav Vasa, der sendte sin allierede 11 Skibe under Må.ns Svenson (Some) og Erik Flemming;
men Danmark havde ingen Krigsskibe til sin Raadighed, de var
indespærrede ved Kjøbenhavn. Kristian den tredie henvendte sig
forgjæves til England, Skotland og Nederlandene om Hjælp af Krigsskibe, og man maatte derfor se til at samle, hvad man havde herhjemme. Handelsskibe stilledes til Raadighed af de velhavende
Adelsmænd og bevæbnedes med Kanoner, og flere fremmede Skibe
standsedes ved lndseilingen til Øresundet, hvilket man som anført
alt tidligere havde gjort , udlossedes og forandredes til Krigsskibe.
Den svensk-dansk-preussiske Flaade skulde samles ved Gulland.
At finde en duelig Admiral til denne Flaade var et vigtigt og
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vanskeligt Spørgsmaal paa en Tid, d a en hel ny Krigsførelse paa
Søen var i Begreb med at blive indført, og faa eller ingen kunde
siges at have Erfaring i at manøvrere og kjæmpe med en større
Samling SeHkrigsskibe, bevæbnede med Kanoner. Hverken Sverige
eller Preussen kunde stille nogen saadan Mand, og Valget blev overladt til Danmark, som heldigvis i den unge, kjække Peder Skram
til Urup i Aarhus Stift, senere bekjendt under Navnet Danmarks
Vove b a 1s, besad en øvet Kriger,
der viste sig at være Opgaven voksen
og fik stor Indflydelse paa Krigens
Udfald. Peder Skram var af en
gammel jydsk Adelsslægt og havde
fra den tidligste Ungdom tumlet sig
i Krigen, baade ude og hjemme.
Han havde allerede som halvvoksen
Dreng deltaget i Kristiern den andens Tog i Sverige i Aarene 151820, og blev ved Romundeboda saaret af en Pil i Skulderen ; i det blodige Slag ved Fyrisaa, Langfredag
Peder Skrnm, Segl.
samme Aar, var det ham, der frelste
Mogens Gyldenstjerne med det danske Hovedbanner fra tre Svenskere, som havde taget ham tilfange. Ligeledes var han med som
Anfører for Krigsfolkene paa den dansk-hibske Flaade, som under
Knud Gyldenstjernes Kommando i Aaret 1532 sendtes til Norge for
at undertvinge den af Kristiern foranstaltede Opstand ; men han
vilde ikke sætte sit Segl under Kongens Leidebrev, da han vidste, at
det ikke vilde blive holdt. Da Grevefeiden udbrød , maa Peder
Skram have været een eller to og tredive Aar gammel, og fremstilles som ikke meget høi, men stærktbygget og bredskuldret, »begavet med en frodig Livskraft og et overstrømmende Ungdomsmod «,
heftig, men djærv og ærlig, modig og haardfør; hans blaa Øine og
lange, lysegule Haar betegnede hans Herkomst.
Det var ikke paa Søen, men ved Hæren i Land, at Peder
Skram havde erhvervet sig Dygtighed i Krigshaandværket, saa at det
ikke kunde siges, at han havde noget særligt Kjendskab til de nye
Krigsskibe. Den gamle Kampmaade gjorde endnu sin Indflydelse
gjældende; naar en Anfører forstod at lede en større Styrke i Slag,
inaatte han kunne gjøre dette lige godt, hvad enten det var paa
Søen eller i Land. Denne Anskuelse vedblev at gjøre sig gjældende,
skjønt med noget aftagende Styrke, igjennem mange Aar, og saavel
i det 16de som i det 17de, ja endnu i det 18de Aarhundrede ser vi
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- dog mindre her i Norden - Mænd, som har ført an i Landhæren, kort efter træde frem som Førere paa Flaaden. De egentlige
Søfolk kommanderede Skibene; de var vante til at tumle sig paa
Søen, var fra Barnsben opdragne til Sølivet, kunde manøvrere med
Seilene og haandtere Skibet i alt Slags Veir; ofte var de Skibsførere
i Handelens Tjeneste og stillede deres Skibe til Raadighed, naar Krig
brød ud. Der udviklede sig paa den Maade to Slags Befalingsmænd,
som man maaske kan kalde de krigskyndige og de søkyndige, af hvilke
de første ofte var Adelsmænd, Hofmænd eller Personer med en
høiere Dannelse, der særlig lagde sig efter Krigshaandværket, Indøvelsen afVaabnenes Brug, Ledelsen af en større Styrke og lignende,
medens de sidste, der som oftest var simple Søfolk, haardføre, udholdende, vante til Tarvelighed, Savn og Lidelser, ofte raa og ubehøvlede, forestod Navigationen, Skibsmanøvrerne, og udførte de
Befalinger, der blev dem givne. Hver havde sit Ansvar, den ene
for de Foretagender, som skulde iværksættes, den anden for Skibets
Sikkerhed, og en saadan Adskillelse har fundet Sted i de fleste
Mariner lige indtil forrige Aarhundrede.
Det er vel sandsynligt, at Peder Skram har bavl sin Del i at
samle og bevæbne de Skibe, som om Vinteren 1534-35 i Danmark
blev rustede til det forestaaende Tog; men det var kun smaa Skuder,
der kom sammen, og en vanskelig Opgave for dem at løse var det
at slippe forbi Lf1beckernes større Skibe op til Gulland, hvor Flaaden
skulde samles. Det lykkedes dog uden Tab, og i Slutningen af
April naaede de deres Bestemmelsessted. Peder Skram var allerede
i Begyndelsen af April, ganske kort efter at han havde holdt sit
Bryllup paa Helsingborg Slot med Marsken Tyge Krabbes Datter
Elsebe, afreist til Stockholm, hvor han tog Kommandoen over den
svenske Flaade og seilede til Gulland, og der var da, sidst i Mai,
hele den svensk-dansk-p1·eussiske Flaade samlet under hans Overkommando.
Naar man vil sammenligne denne Søstyrke enten med de gamles
Flaader af Langskibe, f. Eks. den, hvormed Valdemar Seier udførte
Toget til Estland 1219, eller med det paafølgende Aarhundredcs
Seilskibsflaader, da staar den langt tilbage for hver af disse. Langskibsflaaderne førte en mægtig Hær med sig, Seilskibsflaaderne var
en Samling af store og kraftige Krigsmaskiner, der passede saa nøie
til hinanden, at den hele Samling af Skine var at anse som et eneste,
stort Legeme. Peder Skrams Flaade maa betragtes som en Overgangsflaade, bestaaende af sammenskrabede Handelsskibe af forskjellig Størrelse, Seil- og Manøvreevne, uden hverken egentlig Angrebseller Forsvarsstyrke, og naar han i det hele taget dristede sig til at
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gaa med denne i Slag, da var det, fordi han ventede at træffe Modstandere, som ikke var stort bedre udstyrede. Flaaden bestod af
18 danske, 11 svenske og 10 preussiske, tilsammen 39 Skibe, og
havde disse været større og bedre armerede, vilde det have været
en ganske respektabel Styrke. Desuden førte den nogle Brandere
med sig, en Slags Ødelæggelsesmaskiner, som alt i ende} Aar havde
været anvendte med Held, og som i senere Krige blev meget benyttede.
Det var mindre Skibe, som fyldtes med Tjæretønder og andre let
brændbare Stoffer, i hvilke der tændtes Ild, naar Leiligheden under
et Slag var gunstig til at sende dem ned mod den fiendtlige Flaade;
deres Anvendelse i Slag har givet Anledning til mangen kjæk Sømandsdaad.
Flaaden maatte saa hurtig som muligt indøves, og de fornødne
Befalinger til Skibscheferne udstedes. Da endnu et Par, i Sundet
stoppede, fremmede Skibe indtraf, talte den, foruden Proviantskibe
og Brandere 41 bevæbnede Skibe; men ikkun de svenske, som var
nogenlunde store, fortjente Navn af Krigsskibe. Peder Skram heiste
sit Flag paa det største af dem, kaldet Store Kravel, der skal
have havt en Besætning af 300 Mand; men samtlige Skibe var, foruden deres faste Besætninger, belemrede med Soldater, hvoraf den
svenske Afdeling skal have ført 3000, ja Store Kravel alene for
sit Vedkommende 1000, og denne Transport af Tropper var kun til
Byrde under Kamp i aaben Sø, hvor det mere kom an paa at ødelægge Fienden i Afstand end at entre ham. Den danske og preussiske Flaade tilsammen havde en Besætning af 2,768 Soldater, Konstabler og Matroser.
I Begyndelsen af Juni stak denne improviserede Flaade i Søen.
Den 9de stødte den under Bornholm, i haardt Veir, paa en hibsk
Flaade, der talte 12 store Skibe, og uagtet Fienden, som længe havde
hersket i Østersøen, baade var langt mere krigsvant og bedre udrustet end den allierede Flaade, vovede Peder Skram sig dog i Kamp.
Den fiendtlige Flaade kom fra Sundet, og 4 af Skibene, hvoriblandt
Admiralskibet Michael, var danske Krigsskibe, som ved Kjøbenhavns Indlagelse var faldne i Liibeckernes Hænder. De to Flaader
manøvrerede imod hinanden, og Kampen førtes paa Kanonskuds Afstand. Hvorledes Gangen i denne har været, kan ikke med Sikkerhed
angives, men det er sandsynligt, at Skibene snarere har holdt sig i
Grupper end i Linje, og til Entring er det ikke kommet. Skydningen
var heftig paa begge Sider, alene paa Skrams Skib faldt der 74 Mand,
og da ende! af Reisningen blev ødelagt, hindredes han i at forfølge
Fienden. Liibeckerne blev fuldstændig overvundne, deres Admiral
faldt, flere af Skibene blev stærkt ramponerede, og de maatte undfly
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det hurtigste de kunde. De naaede Øresundet, søgte Beskyttelse
under Kjøbenhavns Kanoner og vovede sig ikke mere ud derfra
under den øvrige Del af Krigen. Peder Skram var Herre i Østersøen.
Nederlaget ved Bornholm var ikke det eneste Uheld, som ramte
Liibeckerne; i Land gik det ligeledes tilbage for dem, og det Held,
hvormed de var trængte frem og havde oversvømmet Danmark,
blev ikke af lang Varighed. Kort efter, at Hertug Kristian var bleven
hyldet til Konge af den jydske Adel, nemlig i Begyndelsen af September 1534, var den gamle dristige Fribytter, Kristiern den andens
ivrige Tilhænger, Skipper Clement, en ·født Vendelbo, landet i det
nordlige Jylland, havde bemægtiget sig Aalborg By og Slot og reist
Bønderne, der samlede sig om ham i store Flokke. Adelens Godser
blev plyndrede, og snart var en stor Del af N ørr~jylland, saavel
mod Øst som mod Vest, i fuld Opstand til Fordel for den fangne
Konge. Med en i Hast samlet Styrke gik Adelen imod Bønderne,
men led et fuldstændigt Nederlag Syd for Aalborg der 16de Oktober.
Kristian den tredie, som for Hertugdømmernes Vedkommende havde
sluttet Fred med Liibeck, sendte da den berømte Hærfører Johan
Rantzau, en af sin Tids største Feltherrer, med en Hær op i Nørrejylland mod de slet væbnede og ukrigsvante Bønder, der blev slaaede
paa alle Kanter; Aalborg blev indtaget den 18de December efter et
forfærdeligt Blodbad, Skipper Clement taget tilfange og henrettet, og
imod Bønderne udøvedes der en saa grusom Vold, at de aldrig mere
mægtede at reise sig fra deres undertrykte Stilling.
Da Nørrejylland var undertvunget, begyndte Adelen at reise
Hovedet paa Sjælland og i Skmme; men Tiden var endnu ikke
kommen, Fyn maatte først undertvinges, og herimod vendte nu
Johan Rantzau sin Styrke. Midt i Marts Maaned 1535 landede han
paa Halvøen Hellenæs, Syd for Assens, slog Bønderne i flere Slag,
underkastede sig adskillige af Byerne og lagde sig for den faste By
Assens, som han beleirede. Liibeckerne, under Ærkebiskop Gustav
Tralle og Greven af Hoya, var i Faaborg og traf Aftale med
Tropperne i Assens om et fælles Angreb paa Johan Rantzaus Leir;
men det blev opdaget, og de led et fuldstændigt Nederlag i det
blodige Slag ved Øksnebjerg, den llte Juni 1535, to Dage eftemt
Peder Skmm havde seiret over den liibske Flaade ved Bornholm ;
hele Fyn maatte underkaste sig Seierherren.
Efterat Peder Skram havde ødelagt og fordrevet Liibeckernes
Skibe, som ikke mere turde vise sig i Østersøen, seilede han med
sin sammenskrabede Flaade til de danske Øer, for at medvirke til
Befæstelse af Kristian den tredies Magt. Under Bornholm havde
han faaet Underretning om, at Fyn var erobret, og at en Afdeling
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af Liibeckernes Flaade, som det var Hensigten at afsende til Kjøbenhavn for at forstærke den der indesluttede Krigsflaade, laa i Lillebælt. Disse Skibe maatte ødelægges eller erobres og derfor først
alle de Udveie tilstoppes, gjennem hvilke de kunde slippe ud. Nord
paa, gjennem Middelfartsundet, kunde de ikke gaa, thi der havde

Johan Rantznu.

Johan Rantzau ladet opkaste Batterier ved Kysten, som det var
altfor voveligt at passere. De andre Udgange var enten Syd om
Ærø eller gjennem Svendborg Sund; thi vel skildres de liibske
Skibe som store, men dette maa dog kun forstaas i Forhold til den
Tids Krigsskibe, og navnlig kan de ikke have været meget dybgaaende, siden der var Vand nok for dem i Svendborg Sund; de
Krigsskibe, som senere byggedes til Flaaderne, kunde ikke gaa
denne Vei. Skram fordelte sine Skibe saaledes, at Farvandet afspærredes for Fienden, og han lod navnlig de svenske og preussiske
Skibe tage Post i Farvandet mellem Langeland, Femern og Lolland,
samt ved det østlige Udløb af Svendborg Sund, medens han selv
med de danske Skibe, som var bedst kjendte i Farvandet mellem
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Øerne, jagede Fienden op i Lillebælt. Efterat have bemægtiget sig
adskillige fiendtlige Handelsskibe, traf han snart, i Nærheden af Als,
Liibeckernes Krigsskibe, der flygtede ind i Svendborg Sund, forfulgt
af Skram, og da de ikke kunde slippe ud imod Øst for de posterede
Skibe, satte Liibeckerne deres Skibe paa Land, stak dem i Brand
og flygtede op over Kysten, hvorfra nogle af dem undslap med

Orlogsskib frn det IUde Anrhundrede,

(Ertcr cm frnnst, Tegning),

deres Baade til Sjælland, medens de andre blev dræbte og fangne
af Rantzaus Tropper; men Skram besatte de landsatte Skibe sna
hurtigt, at Ilden kunde slukkes, og kun en Jagt brændte. medens
9 Orlogsskibe, hvoraf 3 var meget store, faldt i Seierherrens Hænder.
Et mindre Skib lykkedes det vel at undslippe, men det blev erobret
af Svenskerne under den tyske Kyst.
Efter denne Seier den 16de .Juni samlede Skram igjen sin Flaade
og erobrede ikke alene Langeland, Lolland, Falster og Møen, som
han brandskattede for at skaffe sine Besætninger fornødent Underhold, men ogsaa det faste Sted Korsør paa Sjælland. Han maatle
opbyde al sin Styrke for at holde Skibene samlede og tvinge Mandskabet, der vistnok har været sammensat af meget brogede Elementer,
til Lydighed. Det var navnlig paa de svenske Skibe, at Disciplinen
var slet, og da der paa hans eget Admiralskib Store Kravel udbrød aabent Mytteri, maatte han flytte sit Flag over paa det i Svend-
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borg Sund erobrede Skib Løven, medens han rettede den Begjæring
til Kongen, at Sagen maatte blive undersøgt og de skyldige tilbørlig
afstraffede, hvilket ogsaa blev efterkommet.
Krigen flyttedes nu over til Sjælland. Skram førte Hæren over
Bæltet, og Kristian den tredie, som den 3die Juli var bleven hyldet
i Odense af Afsendinge fra Kjøbstæderne og Herrederne som deres
rette Konge og Herre, havde allerede den 17de i samme Maaned sit
Hovedkvarter i Kjøge; Ugedagen efter var Hæren leiret udenfor
Hovedstaden. Den største Del af Sjælland havde underkastet sig,
men endnu var Kjøbenhavn i Fiendens Hænder, og her, hvor Hertug
Albrecht og Grev Kristoffer herskede, opbød Borgerne al deres
Magt for at modsætte sig den ny Konge og bevare Danmarks Hovedstad for den fangne Kong Kristiern. Foruden Kjøbenhavn beherskede
Liibeckernes Parti endnu paa Sjælland Kronborg og Kallundborg, i
Skaane Malmø, Landskrone og tildels Varberg, hvor Markus Meyer
styrede, paa Falster Nykjøbing, og paa Lolland Aalholm.
Efterat have ført Hæren over til Sjælland, afgik Skram med
Flaaden til Sundet og indesluttede Kjøbenhavn fra Søsiden paa samme
Tid, som Kristian den tredie og Rantzau naaede Hovedstaden fra
den modsatte Side. Fra Norge, hvor der ligeledes havde hersket
Stridigheder imellem de to Kongers Partier, og hvor navnlig Ærkebiskoppen Oluf Engelbrechtsen havde smedet mange Rænker
for at hindre den ny Konges Valg, ankom kmi efter en Eskadre
paa 9 Krigsskibe under Anførsel af Slotsherren paa Akershus Erik
Gyldenstjerne til Sundet og sluttede sig til den forenede Flaade,
der nu talte 25 eller 26 store, foruden endel mindre Skibe. De i
Kjøbenhavn indesluttede Skibe vovede sig ikke ud af Havnen imod
denne Styrke, og det var vanskeligt at komme dem tillivs, da Refshaleløbet afspærredes ved nedsænkede Fartøier, saa at man i det
mindste ikke udefra kunde h·ænge indenfor Grundene. Skram gjorde
flere mindre Angreb paa Byen, lod bringe Kartover iland paa Refshaleholmene og derfra skyde paa Byen og Skibene i Havnen, hvorved navnlig et større Skib, Den pryske Holck, blev skudt i
Sænk; men noget betydningsfuldt Resultat blev ikke opnaaet.
Kjøbenhavn holdt sig tappert, de beleirende havde ikke Styrke
nok til at vove et Angreb eller udføre en regelmæssig Beleiring, og
ikke engang Indeslutningen var saa fuldstændig, at de beleirede jo
idetmindste kunde afsende og indhente Efterretninger fra Omverdenen.
De henvendte sig forgjæves til forskjellige udenlandske Magter om
Bistand, og den Hjælp, som Hansestæderne havde en ligefrem Forpligtelse til at sende dem, lod vente paa sig paa Grund af Stædernes
indre Stridigheder. Det var nemlig nu blevet dem klart, at de havde
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indladt sig paa et Foretagende, som de ikke kunde magte, Herredømmet i Østersøen havde de mistet for bestandig, og Fredspartiet
begyndte at faa Magt over Krigspartiet; Jørgen Wullenwevers Anseelse var i stærkt Aftagende. Dog samledes omsider fra Liibeck,

Kjøbenhavns Belelrlng.

(Ener et samtidigt Træsnit).

Rostock, Stralsund og Wismar en Flaade, bestaaende af 18 store og
vel udrustede Krigsskibe foruden endel mindre Fartøier og Førselsskibe, som skulde bringe Levnetsmidler til den haardt betrængte
By og mulig tillige skaffe den Undsætning. Men det paalagdes Befalingsmændene at gaa frem med stor Varsomhed og vel vogte sig
for at udsætte Flaaden for Fare. Til Admiral for Flaaden valgtes .
Klaus Warnow, der var en Tilhænger af det nu herskende Parti.
Den samme Uenighed, som herskede iland, ytrede sig ogsaa paa
den fra forskjellige Hansestæder samlede Flaade, og man kunde ikke
vente, at den under saadanne Forhold skulde udrette noget stort.
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Den 8de November (1535) viste den hanseatiske Flaade sig i
Drogden og gik til Ankers mellem Dragør og Kastrup, i Sigte af
den paa Kjøbenhavns Rhed liggende Flaade. Klaus Warnow og de
med Hanserne følgende Raadsherrer lod afholde Krigsraad, og her
meddeltes -det da, at Hovedformaalet for Ekspeditionen var at forsyne Kjøbenhavn med Levnetsmidler, hvorimod det ikke kunde
ansees for raadeligt at indlade sig i Kamp med den forbundne
Flaade, medmindre en saadan Kamp var uundgaaelig eller Seiren
sikker. · Peder Skram paa sin Side frygtede ikke for at gaa Fienden
imøde; men han mente at burde træffe Foranstaltninger til at forhindre de i Kjøbenhavn indesluttede Skibe fra at løbe ud og forene
sig med Hanserne, da dette vilde forøge deres Styrke i en saa
væsentlig Grad, at de vel kunde magte den forenede Flaade og tillige maatte der sørges for, at de fiendtlige Proviantskibe ikke satte
deres Ladninger iland paa Amager og ad denne Vei førte dem ind
til Hovedstaden. Skram lod derfor de store Skibe blive ved Blokaden og gik den 12te November, da Losningen skulde begynde,
med de bevæbnede Baade ned langs den flade Kyst for at hindre
Landsætningen; men her havde han det Uheld at blive ramt af en
fiendtlig Kugle i Benet saa alvorligt, at han maatte bringes iland,
hvor han blev ført op i et af Leirens Telte, og hvor Kongen selv
lod ham underkaste en omhyggelig Pleie. Det lykkedes Tyskerne at
bringe deres Varer ind i Byen; men hermed ansaa de ogsaa deres
Hverv for endt, lettede med Skibene og begyndte at seile Syd paa.
Den forenede Flaade, som nu stod under den preussiske Admiral
Johan Preens Kommando, lettede ogsaa, og begyndte at forfølge
Fienden; men Skrams Aand var borte fra Flaaden, en Tysker var
traadt i hans Sted, og baade Flugten og Forfølgelsen bar Vidne om
Slaphed og Feighed. Preens Admiralskib kom allerede under Saltholm paa Grund, og Fienderne undslap i god Ro og Mag. Harmfuld over saa megen Usselhed gik Kongen, som selv havde været
Øienvidne til Forfølgelsen, ind til Skram i hans Telt, fortalte ham,
hvad der var hændet, og føiede til: »Gud bedre mig, min Søn, at
du ikke var oven Senge, thi saa var denne Ulykke vel bleven afværget. «
Den hanseatiske Flaades Fordrivelse var et stort Tab for Grev
Kristoffer, hvis Magt efterhaanden blev betydelig indskrænket.
Nykjøbing paa Falster og Aalholm paa Lolland havde allerede overgivet sig forinden, og Landskrona underkastede sig den llte Oktober.
Her lagdes Flaaden i Vinterkvarter, endel af Mandskabet permitteredes eller indkvarteredes i de sjællandske Byer, og Beleiringshæren
udenfor Kjøbenhavn indskrænkedes til den mindst mulige Størrelse,
Vor Sømngt. D.
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da Forpleiningen faldt meget vanskelig i den udplyndrede Egn.
Denne Tilbagetrækning bevirkede imidlertid, at der, navnlig ved
mecklenborgske Skibe, tilførtes Kjøbenhavn endel Levnetsmidler,
indtil Sundet omtrent ved Nytaarstid lagde til med Is og Seiladsen
saaledes standsedes. Over den ved Landskrona indefrosne Flaade
havde, efter den preussiske Admirals Uheld, først den danske Viceadmiral Mikkel Brockenhuus og efter ham den norske Admiral
Erik Gyldenstjerne ført Kommandoen, og der var ikke udrettet
noget; men da Peder Skram ved Juletid vendte tilbage til sin Post,
kom der nyt Liv i Tingene. Skyts og Tropper førtes over Isen til
Sjælland og sendtes mod Byen Krogen (Kronborg), der efter en rask
udført Beleiring blev tvungen til at kapitulere den 11 le .Januar 1536;
den 16de Februar næstefter overgav Kronborg Slot sig, og de eneste
Stæder i Danmark, som endnu holdt fast ved den fangne Konge og
hans Repræsentant, Grev Kristoffer, var Malmø, Varberg Slot og
»det ædle og høimodige Kjøbenhavn «. Den 14de Februar sluttede
det af indre Stridigheder lidende Liibeck Fred med Kristian den
tredie og anerkjendte ham som Danmarks og Norges Konge, og fra
nu af var den tyske Greve overladt til sin Skjæbne. Kongen lovede
ham og Hertug Albrecht fri Bortreise fra Landet, samt Kjøbenhavns
og Malmøs Borgere fuldstændig Amnesti, dersom de inden 6 Uger
vilde underkaste sig og tiltræde den afsluttede Fred; men Tilbudet
blev ikke modtaget.
Isen laa længe om Foraarel, saa at der ikke kunde udrettes
noget mod de to haardnakkede Byer, og da den endelig begyndte
at bryde op, bevirkede det kun, al Tyskerne kunde bringe Levnetsmidler til Kjøbenhavn, uden at den ved Landskrona endnu indespærrede Flaade kunde forhindre del. Skram søgte vel al ise nogle
af Skibene ud, og kom derved endog i Kamp med nogle af Tyskernes
Skibe om et i Isen siddende Skib; men del lykkedes ikke at slippe
ud med Flaaden førend sidst i Marts Maaned 1536. For at hindre
Tilførselen til Kjøbenhavn, gik den straks Syd paa ned i Farvandet
mellem Lolland, Femern og den tyske Kyst, hvor 16 Proviantskibe
blev tagne, og det var først i Mai Maaned, at den vendte tilbage til
Øresundet og blokerede Kjøbenhavn og Malmø, efter at have erobret
18 mecklenborgske Skibe, der var ladede med Proviant til Hovedstaden; det lykkedes dog 3 Skibe at slippe ind gjennem Kalvebod
Strand.
I Kjøbenhavn stolede man endnu paa fremmed Hjælp, skjønt
denne ikke mere var at vente fra Liibeckerne, og Fristen udløb,
uden at det havde underkastet sig; i Malmø derimod opgav man
Haabet, og da Jørgen Kok selv tog over til Kjøbenhavn og forgiæves
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søgte at faa Understøttelse af denne haardt betrængte By, fandt han
det raadeligst at underhandle umiddelbart med Kongen. Den 7de April
aabnede Malmø sine Porte for Kristian den tredie, der nogle Dage
efter holdt sit Indtog i Byen. Efter Malmø fulgte Varberg. En
Eskadre paa 6
Skibeunder Arild
Jensen sendtes
op til denne By
og ødelagde først
de Skibe, hvormed
Markus
Meyers
Broder Gert havde
drevet Sørøveri i
Østersøen, hvorefter Byen blev
indtagen og besat. Varberg Slot,
som blokeredes af
Eskadren og beleiredes af Tropperne fra Landsiden, nødsagedes
til at overgive
sig til Truid
Ulfstand
den
27 de Mai; Markus Meyer blev
tagen tilfange, stillet for en Krigsret og henrettet.
Kjøbenhavn
stod ene tilbage,
og mod
dette
Peder Skrnm.
kunde Kongen nu
anvende al sin Magt. Udsigterne til et lykkeligt Udfald af Hovedstadens Udholdenhed var kun svage, og dog holdt den sig med et
Heltemod og en Opofrelse, som havde fortjent en bedre Skjæbne.
De Udfald, som blev giorte fra Staden, sloges uden stor Vanskelighed
tilbage, og Beleirerne foretog sig ikke andet end at indeslutte Byen
fra Land- og Søsiden. Flaaden indskrænkede sig til at blokere, hvortil
der nu var Skibe nok, selv efter at Svenskerne i April Maaned havde
forladt Øresundet og var seilede hjem. Saalænge Kjøbenhavnerne,
20"'
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hvad der som anført var Tilfældet i Løbet af Vinteren, kunde faa tilført Levnetsmidler fra Søen eller over Amager, føltes Blokaden ikke
saa haardt; men efterat Skram i Begyndelsen af Mai havde indesluttet Byen fra Søsiden, og da endydermere Amager i Juni Maaned
blev besat af Tropperne og en Skanse anlagt, steg Hungeren og
Elendigheden til det høieste. Gamle Folk, Kvinder og Børn strømmede
ud af Portene og bad Beleirerne om at maatte forlade det Sted, hvor
Hunger og Pest rasede og hvor de ikke kunde skade Fienden; men
de blev med Magt dreven tilbage igjen i Byen. Og dog vilde de
beleirede ikke give efter, Haabet holdt dem endnu oppe, Hertug
Albrecht og Grev Kristoffer stolede paa de Løfter, den tyske Keiser
havde givet dem, og de Opfordringer, denne havde stillet til Nederlandene om at komme Greven til Hjælp; ligeledes haabede man paa
Undsætning fra flere tyske Fyrster. Men Tiden gik, Elendigheden
voksede og der kom ingen Hjælp. Skram forsøgte et Krigspuds. Han
lod standse nogle Handelsskibe, som Nord fra ankom til Sundet,
og forsynede dem med nogle Kanoner; dernæst lod han dem i samlet
Flaade seile nedad forbi Hveen, gik imod dem med en Afdeling af
Blokadeflaaden, og Skinfægtning, en Skydning med løst Krudt, fandt
Sted, under hvilken den improviserede Flaade blev dreven paa Flugt.
Denne Komedie spilledes for at faa Kjøbenhavnerne til at tro, at
den nederlandske Flaade var kommen til Sundet, men var bleven
ødelagt, saa at der ikke mere var noget Haab for dem ; men de opdagede Bedrageriet og holdt fremdeles Stand. Vigtige Proviantsorter,
Mel, Øl m. m. slap op, de nødvendigste Ting betaltes med eventyrlige
Priser. Brød bagtes af Mask, Heste, Hunde og Katte blev slagtede
og spiste, ja end ikke Rotter og Mus agtedes ringe. Smilsot rasede
i Byen, Folk faldt døde om paa Gaden af Hunger og Udmattelse,
og spæde Børn laa døde ved Mødrenes Bryst. Endnu holdt dog de
modige Borgere ud , endnu lyste for dem Mindet om den folkekjære
Kong Kristiern, medens Frygten for den med Kristian den tredie
ufeilbarlig tilbagevendende Adels vælde fyldte dem med Rædsel; men
Bægeret blev omsider fuldt, Byen maatte overgive sig, efter at den
havde udholdt et helt Aars Beleiring. Kong Kristian tilstod vel ikke
saa gode Betingelser, som han havde skjænket Landskrona og Malmø;
men det kunde dog ikke ligge i hans Interesse at fare haardt frem
imod den By, som skulde være hans Residens, og imod de Borgere,
over hvilke han skulde herske. Den 28de Juli sluttedes en Overenskomst om Overgivelsen, ifølge hvilken der skulde tilstaas en almindelig Amnesti, Byen og Borgerne beholde deres Rettigheder og den
protestantiske Religion ydes Statens Beskyttelse. Dagen efter drog
Hertug Albrecht, Grev Kristoffer, Jørgen Kok, Ambrosius Bogbinder,
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samt Byens øvrige Borgmestre og Raad Kongen imøde, den første
tilhest, alle de andre tilfods, og bad knælende Seierherren om Naade
og Tilgivelse. Hertugen fik Lov til at drage bort med sin Familie,
sit Tjenerskab og alt sit private Gods, hvorimod de Skibe og Krigsvaaben, han havde medbragt, skulde blive i Kongens Besiddelse; han overførtes senere til Tyskland
paa et af Statens Skibe.
Grev Kristoffer maatte aflægge Ed paa aldrig mere
at ville angribe Kongen eller
hans Venner i Danmark,
Norge eller Sverige. Selv
Jørgen Kok og Ambrosius
Bogbinder blev frigivne,
dog maatte Kongen bortsende den første forat beskytte ham imod Adelens
Forfølgelse, og den sidste
fandtes en Morgen død i
Engelsk Orlogsskib frn del I Ode Anrhundrede.
sin Seng, det hed sig, at
han havde taget Gift. Den
6te August holdt Kongen og Dronningen deres Indtog i Kjøbenhavn,
den blodige Krig var til ende, det Haab, Borger og Bonde havde
fæstet til at faa den gamle Konge tilbage, var for bestandig brudt.
Paa en Herredag, som sammenkaldtes i Kjøbenhavn den 15de
Oktober samme Aar (1536) og paa hvilken næsten hele Rigets Aldel og
mange Repræsentanter for Borger- og Bondestanden var tilstede, blev
» Rigets nye Sæt og Skikkelse« stadfæstet og bekjendtgjort tilligemed
Reformationen, og Norge erklæredes for en uadskillelig Del af det
danske Rige. Dog var det først i det følgende Aar, at Norge fuldstændig underkastede sig Kristian den tredie, efter at Ærkebiskop
Olaf Engelbrechtsen havde forladt Landet og var draget til Nederlandene.
DEN NORDISKE SYVAARSKRIG.
1563-1570.

Efter Grevens Feide og Kristian den tredies Tronbestigelse
begynder egentlig først Seilkrigsskibs-Periodens Historie. Saavel
Flaadens Personel som Materiel var endnu paa denne Tid i en
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meget ufuldkommen Tilstand; men under Krigen havde den ny
Konge lært, hvilken Betydning en veludrustet Flaade havde for
Landets Sikkerhed og Styrke, og han lagde derfor særlig Vægt
paa at tilveiebringe et godt Søværn. En Rigstlaade, som vel alt
eksisterede i mindre Maalestok, blev dannet af de egentlige Krigsskibe, som byggedes saavel i Danmark som i Norge, og underlagt
en særlig Fo1·valtning; men hvem der var dens egentlige Styrer, er
det ikke godt at se. Tidligere stod Flaaden under Marslrnns umiddelbare Ledelse, men i Kristian den tredies Tid nævnes først Peder
Skram, senere Herluf
Tralle som Rigsadm i ra ler, hvormed der
maa være ment, at de
var Flaadens Overhoved.
Admiral var ikke nogen
fast Stilling; kun naar
en Flaade udrustedes,
blev der udnævnt en
Admiral eller en Eskadrechef for denne, ellers
talte Korpset af Officerer
kun Kaptainer og
Løitnanter. Foruden
Rigsflaaden henhørte der
endnu til Søstyrken anFors1<Jclligc \'onbcn rru lirl,llnn den lrcdlcs Thi.
dre Skibe, SOill forskjellige Dele af Rigerne var
pligtige at stille i Krigstid, men som ikke var meget store, i Reglen
paa 60 til 70 Mand, og som kommanderedes af Skippere. Ogsaa
Kjøbmandsskibe blev anvendte.
Rigsflaaden havde sin Station i Kjøbenhavn, hvor Skibene oplagdes, naar de ikke benyttedes, og hvor de istandsattes og udrustedes ; den sædvanlige Oplagsplads var i en Linje indenfor Refshalegrunden; noget sydligere end det nuværende Flaadens Leie. I
Begyndelsen af sin Regjeringstid anlagde Kristian den tredie Værflel
paa Bremerholm, der udstyredes med Værksteder og Magasiner og
underlagdes Statholderen paa Kjøbenhavns Slot; senere blev det
underlagt Rigsadmiralen og fik sin egen Chef - Befalingsmanden paa
Holmen - hvis Stilling i mange Henseender svarede til den, som
Chefen for Orlogsværftet indtager i vore Dage. Allerede i Aaret
1536 udkom der Regler for Disciplinen paa Orlogsskibene (AarlaufTuisskibene) og for Krigsbyttets Deling, hvilke Regler udvidedes og for-
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bedredes i Aaret 1555 ved de saakaldte Skibsartikler, der ordnede
Forholdet paa Skibene og indførte Troskabseden, som enhver Mand
ved Tiltrædelse af Tjenesten skulde aflægge.
Kristan den tredies Regjeringstid var i det hele taget en Fredsperiode, den godmodige Konge søgte at undgaa enhver Krig; men dog
blev der flere Gange udrustet endog større Flaader, dels imod Holland,
dels imod de mange Kapere, som sværmede om paa Havet. Kaperiet
autoriseredes af de europæiske
Magter under Søkrigene; men
dels tog Kaperne det i slige
Tilfælde ikke saa nøie med, om
det just var fiendtlige Skibe, de
angreb, clels fortsatte de deres
Streiftog, efterat Fred var sluttet,
og kunde i begge Tilfælde ikke
ansees for bedre end Sørøvere.
Det var navnlig i Nordsøen, at
disse Fribyttere drev deres Spil,
hvorimod Østersøen var nogenlunde fri for dem. Med Kaperne
har der sikkert fundet adskillige
Skjærmydsler Sted; men med
fiendtlige Flaader forefaldt der
ikke nogen Kamp.
Alligevel
maa det antages, at de Kommanderende som M Og e 11 S Gy lMogens Gyldenstjerne.
d enstj ern e, der engang havde
o~trent 40 Skibe under sig, og Kristoffer Trundsen, hvem
ligeledes en større Kommando betroedes, har bestræbt sig for at
indføre en ordnet Taktik for Flaaderne. De maa være bleven opmærksomme paa, at for at Flaaden kunde virke med Gavn og i
samlet Styrke, var det nødvendigt at ordne Skibene paa en bestemt
Maade, saaledes at det ene ikke under en Kamp laa i Veien for
det andet, og at det ene tjente til at dække de svage Punkter for
det andet. Da Skibene var sidebevæbnede, kunde den gamle Taktik
ikke mere benyttes, Skibene maatte opstilles i Linje, og hvorledes
denne Ordning udviklede sig, vil blive eftervist i det følgende.
Da Kristian den tredie døde, paa Nytaarsdag 1559, var Flaaden
i god Stand og under Udvikling, og da den gamle Konge Kristiern
den anden døde tre Uger efter, ophørte alle de Fordringer, der med
Hensyn til ham var stillede til Tronens Besiddelse, og de Krige,
som udbrød, havde en anden Rod.
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Frederik den anden, som fulgte efter sin Fader, foretog allerede i sit første Regjeringsaar, inden han var kronet og havde undertegnet Haandfæstningen, i Forening med sine Farbrødre Hans og
Adolf det berømte Tog til Ditmarsken, der omsider blev fuldstændig undertvunget. Hæren anførtes af den endnu livskraftige,
skjønt 67 Aar gamle Johan Rantzau, som den 3die Juni indtog
Meldorf ved Storm efter en yderst haardnakket Modstand, der efterfulgtes af et gruligt Blodbad; kort efter indtoges Heide, og inden
Maanedens Udgang havde Landet underkastet sig Seierherrerne.
Flaaden spillede ved denne Leilighed, som naturligt er, en saa lidet
fremtrædende Rolle, at der ikke er nogen Grund til at omtale den.
Anderledes forholder det sig med den Krig, den saakaldte nord i ske Syvaarskrig, som snart efter udbrød med Sverige og var
Begyndelsen til de Kampe, som i halvandet Hundrede Aar adsplittede
de tre nordiske Folk, der kun altfor sent indsaa, at et fredeligt Forhold vilde have baadet dem langt bedre og ganske anderledes befæstet deres Stilling overfor Europas øvrige Magter. Hvad der i
denne lange Periode er at berette om nordiske Søkrige, dreier sig
næsten udelukkende om Fægtninger og Slag imellem de to forenede
Riger og Sverige, og det er først i forrige Aarhundrede, at man paa
begge Sider af Sundet har faaet Øiet aabnet for de uhyre Feil, som
derved er bleven begaaede.
Som Grund til Udbruddet af den nordiske Syvaarskrig kan næppe
sættes andet end de to unge Fyrsters Krigslyst og Ærgjerrighed.
Erik den fjortende, der i Aaret 1560 havde fulgt sin Fader,
Gustav Vasa, paa Sveriges Trone, var dengang kun 29 Aar gammel,
en heftig og opfarende ung Mand, og Frederik den anden var
knap et Aar ældre. Den dansk-norske Konge havde, efterat Sverige
var udtraadt af Unionen, ikke foretaget nogen Forandring i Rigets
Vaaben og navnlig beholdt de tre Kroner som Symbol paa de tre
nordiske Rigers Forening; herover følte Kong Erik sig krænket og
optog ligeledes tre Kroner i det svenske Vaaben. Paa Gulland, som
var i Danmarks Besiddelse, gjorde Sverige endvidere Fordring. Grunde
til Fiendtligheder kunde saaledes nok udfh1des, og da Kong Frederik
lod et svensk Gesandtskab fængsle i Kjøbenhavn, som var paa Heise
til Tyskland for at heile for Kong Erik til en hessisk Prinsesse,
var Maalet fuldt.
De første Fiendtligheder forefaldt paa Søen. Krigen var vel
ikke endnu erklæret, men Forholdet imellem de to Riger var om
Foraaret blevet saa spændt, at Kong Frederik sendte en Flaade paa
7 eller 8 store Krigssibe under Anførsel af Jakob Bro c k en hu u s
til Østersøen for at bevogte de svenske Havne og standse Søfarten
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paa disse, ligesom nogle Skibe under Kristoffer Trundsen og
Henrik Bellinghusen sendtes til Kattegat og Nordsøen i samme
Hensigt. Paa sin Side afsendte Kong Erik en Flaade paa 22 Krigsskibe under Admiral Ja koh Bagge, for at gaa til Rostock og afhente den hessiske Prindsesse, samt med hemmelig Ordre til underveis at opsøge og angribe den danske Flaade. Den 30te Mai viste
denne store Flaade sig under Bornholm. Brockenhuus laa dengang
til Ankers udfor Rønne, og saasnart han fik Underretning om, at

Søslaget ved Bornholm 30tc Mnj 1563.

(Efter et snmtltllgt Stik).

den svenske Flaade nærmede sig, lettede han med sit Skib Herk ules, gav to af de andre Skibe, Hektor og Hjorten, Ordre til
at følge med, og seilede Svenskerne imøde for at forhandle med
dem angaaende de Instruktioner, han havde modtaget hjemmefra.
Ankommen indenfor den svenske Flaades Skudvidde, lod Brockenhuus skyde det danske Løsen, 3 Skud, hvorved en Kugle efter dansk
Forklaring ved et Vaadeskud traf det svenske Admiralskib i Reisningen. Jakob Bagge vilde imidlertid ikke indlade sig paa nogen
Parlamenteren, hvad enten dette nu var, fordi han havde Befaling
til at angribe, eller paa Grund af det uheldige Skud, men lod straks
de tre danske Skibe omringe, og efter en 4 Timers haardnakket og
hæderlig Kamp mod den store Overmagt, under hvilken Skibene
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blev ilde medtagne og Stormasten paa Her kules gik overbord,
maatte Brockenhuus overgive sig tilligemed de tre Skibes Besætninger, der skal have udgjort 800 Mand, hvoriblandt 7 Adelsmænd.
Fangerne førtes til Stockholm, hvor Kong Erik paa en høist ydmygende Maade lod dem og deres hæderlige Anfører tage Del i et
Indtog, der foranstaltedes til Ære for Seierherrerne.
Dette bevirkede, at Kong Frederik den 21de Juli (1563) sendte
den svenske Konge sit Feidebrev og forenede sig med Liibeck, der
allerede den 9de Juni havde erklæret Sverige Krig, da dette Land
vilde berøve Hansestæderne deres Handelsrettigheder. Krigen blev
ført baade tillands og tilvands og Flaade og Hær kjæmpede i denne,
i Modsætning til hvad der havde fundet Sted i tidligere Krige,
næsten ganske uafhængig af hinanden.
Rustningerne foretoges med Kraft, en Hær paa 30,000 Mand
rykkede frem i Sverige og indtog Elfsborg, og Flaaden sattes i Krigsstand. I Sverige var det den 63aarige .Jakob Bagge, der fik Overkommandoen, og der blev i det hele rustet over 40 Krigsskibe; i
Danmark blev den gamle Peder Skram, der i Fredsaarene som
Rigsadmiral havde arbeidet paa Flaadens Forbedring, men i 1555
paa Grund af Alder og Svagelighed havde søgt sin Afsked, atter
kaldet til Tjeneste og maatte overtage Kommandoen af den dansknorske Flaade. I Begyndelsen af August afseilede Skram fra Kjøbenhavns Rhed med en Flaade paa 27 Skibe, der skal have været
overmaade prægtig at se til og havde en Besætning af 4600 Mand;
den holdt Syd paa gjennem Drogden og forenede sig i Østersøen
med en liibsk Eskadre paa 6 Skibe under Frederik Knebel.
Først rensedes Østersøen for svenske Kapere, hvorefter den forenede
Flaade seilede til Øland og begyndte at hærge de svenske Kyster.
Den 11 te September stødte en Afdeling af den svenske Flaade, be•
staaende af 13 Skibe under Admiral Bagges Kommando, sammen
med de Danske; det kom til en Kamp, i h vilken den danske Viceadmiral Frantz Bille faldt, men efter et Par Timers Fægtning trak
Svenskerne sig tilbage til Skjærgaarden og kom ikke mere frem i
dette Aar. Skram havde saaledes Herredømmet i' Østersøen og seilede
først ved Vinterens Begyridelse tilbage til Kjøbenhavn.
Denne slappe Krigsførelse faldt ikke i de unge Fyrsters Smag,
hvad begge de kommanderende Admiraler maatte høre. > Danmarks
Vovehals « var bleven gammel, de Egenskaber, som udfordres for i
Krigstid at kommandere en Flaade, besad han ikke mere ; han nedlagde sin Kommando over Flaaden, og drog først til Laholm Slot i
Halland, hvis Forsvar han ledede med Held navnlig ved at afslaa
de Svenskes Angreb i Aarene 1565 og 1568, og trak sig derefter til•
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bage paa sin Gaard Urup i Nærheden af Horsens, hvor Danmarks
første egentlige Seilkrigsskibs-Admiral tilbragte sit Livs Aften og døde
den llte Juni 1581, 90 Aar gammel. Jakob Bagge blev temmelig
haardt modtaget af sin Konge, men fik dog Kommandoen igjen over
den svenske Flaade det følgende Aar.
Vinteren benyttedes til at udbedre og forøge Flaaden, der nu
stilledes under Admiral Her 1uf Tro Iles Kommando. Denne høit
dannede og ansete
Mand var af gammel
Adel, en Søn af Jakob
III
Fortuna.
Trolle til Lillø og født
den 14de Januar 1516;
li
han havde i lang Tid
III
Mercurius.
virket for den danske
Flaades Udvikling og
var i Aaret 1559 bleven
li
Byens Love.
udnævnt til Admiral.
Nu, da han midt under
III
Krigen blev sat til at
Kindt Gaades.
kommandere hele Flaaden, der talte 26 gode
III
Krigsskibe, gik al hans
,Jægeren.
Bestræbelse ud paa at
organisere denne og at
III
indføre en ordnetTaktik
Morian.
istedenfor den uregelmæssige Maade, hvorIII
paa der hidtil var
Bjornen.
kjæmpet, da det som
oftest gik saaledes til, ~ - - - - - at ethvert Skib søgte
Herluf Trolles Flnndeopslllllng.
at gjøre sit bedste efter
Forholdene, som disse viste sig. Af de 26 Skibe udvalgte Trolle
de 7 bedste og kraftigste, nemlig Fortuna, som var hans eget
Admiralskib; Mercurius, ført af Peder Huitfeldt; Byens Løve,
Otto Rud; Kindt Gaades, Jakob Skeel; Jægeren, Erik Lykke;
Morian, Enevold Kruse, og Bjørnen, Iver Juel, hvilke i Slagstillingen skulde danne Midten i en Træfning, saaledes, at der
lagdes et Skib ud for hver af de større Skibes Laaring, og disse
7 Trekanter samledes da paa en saadan Maade, at de kom til at
danne en stor Kile med Admiralskibet i Spidsen. Hosstaaende
Figur viser nærmere den samlede Opstilling.
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Denne Ordning, der kan betragtes som en Overgang fra de af
de gamle Galeier dannede Trekanter til den Slaglinje, som senere
dannedes af Seilkrigsskibene, lmvde vistnok sine Fordele og kunde
have gjort god Virkning, dersom den var bleven holdt ; men det lykkedes
ikke at faa Skibscheferne til at gaa ind paa Trolles Tanke saaledes,
at den blev rigtig gjennemført. Til Kilen skulde de 21 kraftigste
Skibe anvendes, medens de 5 resterende, mindre Skibe skulde bruges
til Jagere og til Reserve.
Naar Liibeckerne sluttede sig til Flaaden, var
det Trolles Hensigt at
give dem Plads i Kilen
mellem .Jægeren og
Morian , for at der
kunde være danske Skibe
baade i den forreste og
den agterste Del.
Den svenske Flaade
var endnu større end
den danske og talte mellem 40 og 50 Krigsskibe.
Blandt disse var der et,
nemlig Jakob Bagges
Admiralskib M ars med
Tilnavnet .Jutehata ren, ogsaa kaldet Ma kaløs , der omtales som
det største Skib, der paa
den Tid fandtes i Norden,
Herluf Trollc. ( Port r æ t fra en Allcr lll\•)c. l
og nn1ligvis har havl
omtrent samme Størrelse
som et af de smaa Seillinjeskibe fra forrige Aarhundrede ; det førte 173
Stykker Skyts, hvoraf nogle enkelte hele Kartover (48-pundige) og halve
Kartover, medens Resten var af meget ringe Kaliber, lige ned til
1-pundige, saakaldte Nodtslanger, Feltslanger, Falkonetter og Falkuner.
Hvor ringe del svenske Admiralskibs mange Kanoner vilde veie imod
Nutidens Artilleri fremg, ar bedst af den Oplysning, at det samlede
Lag fra alle de 173 Kanoner ikke udskjød saa stor en Vægt i Jærn,
som en moderne, stor panserbrydende Kanon udsender i et enkelt
Skud.
Om Foraaret 1564 afgik Herluf Tralle med den danske Flaade
fra Kjøbenhavns Rhed for at opsøge Svenskerne, som hverken var
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at se under Pommerns Kyster eller ved Bornholm; der traf han
imidlertid Liibeckerne under Admiral Knebel og forenede sig med
disse, saa at Flaaden kom til at bestaa af 28 Kampskibe og 8 mindre
Skibe, der benyttedes til Jagt og Rekognoscering. Man seilede videre
Nordost i, og den 30te Mai traf Flaaderne sammen imellem Øland
og Gulland, hvor dog ikke hele den svenske Flaade var samlet, da
flere af Skibene var drevne bort af Stormveir, og det maa antages,
at den forenede Flaade har været den ikke lidet overlegen. Den

Sloget under Ølond den Sile Maj 1564.

Efter et gommell Stik.

Opstilling af Skibene, som Tralle forud havde bestemt, blev ikke
fulgt, og i den Kamp, som udspandt sig og blev det blodigste Søslag
under hele Krigen, fulgtes ikke nogen ordnet Taktik, enhver kjæmpede,
som han kunde bedst. KL 3 om Eftermiddagen angreb Herluf Tralle
selv med sit Skib Fortuna, understøttet af Otto Rud paa Byens
Løve og Jørgen Brahe paa Arken, Jakob Bagges store Admiralskib Makaløs, der understøttedes af flere af de svenske Skibe.
Kampen var meget heftig, et liibsk Skib blev skudt i Sænk, Fortun a mistede sit Ror og en Del af Reisningen, og de Forsøg, der
gjordes paa at entre det store svenske Admiralskib, mislykkedes,
navnlig fordi der var udhængl Bjælker og Rundholter omkring dette,
saa at de danske Skibe ikke kunde komme det ind paa Livet. Fægtningen fortsattes, uden at føre til noget Resultat, indtil Mørket faldt paa.
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Den næste Morgen Kl. 6 optoges Kampen paany. Vinden var
østlig, begge Flaader, som var drevne over til Nordenden af Øland,
laa bidevind Nord over, og Svenskerne var til Luvart, Lii.beckerne
længst i Læ. Herluf Trolle, Otto Rud og Jørgen Brahe var atter
komne i Kast med M akaløs, der understøttedes af de svenske Skibe
Svenska Hektor, Elefanten og Finska Svanen, da Vinden
heldigvis sprang om til Nordvest, saa at de Danske fik Fordelen og
Liibeckerne kunde komme dem til Hjælp. Det store svenske Admiralskib kunde nu ikke undgaa sin Skjæbne. Fortuna var saa
forskudt, at det maatte trække sig ud af Ilden, men den kjække
Otto Rud bordede med si\ lille Skib, Byens Løve, Agterenden af
Makaløs, hvis Ror var forskudt, og Knebel med sit Skib Engelen
og dets Sekundant Fuchsen hagede sig fast paa det luv Side. De
Danske og Liibeckerne entrede op paa Skibet, over hvilket Otto Rud
og hans Mænd snart var Herrer, da man pludselig saa Ilden bryde
ud - et Øieblik efter stod Skibet i Flammer. En Del af Besætningen flygtede over paa de danske og liibske Skibe, og M a ka 1øs
sprang i Luften med henved 1000 Svenske, Danske og Lii.beckere.
Frelst blev Admiral Jakob Bagge, den svenske Viceadmiral Arved
Trolle, Borgmesteren i Stockholm Matz Person og 100 andre Svenskere, der toges tilfange; ogsaa Knebel og Otto Rud kom uskadte
derfra. Efter dette Uheld flygtede de svenske Skibe til Stockholm,
og Herluf Trolle trak sig tilbage til Bornholm for at istandsætte den
lidte Skade.
Saasnart Flaaderne var istandsatte og atter samlede, gik de tilsøs for at søge efter hinanden, uden at det lykkedes den ene at
træffe den anden. Den svenske Flaade, der nu var stillet under den
tapre og dygtige Klas Horns Kommando, var meget større end
den forenede danske og liibske; men Trolle holdt ligefuldt Søen og
var rede til at møde Horn. En Dag i Juli Maaned lettede den forenede Flaade fra Bornholm og seilede ned mod Rugen, og næppe
var den borte, før den svenske Flaade tilfældigvis kom seilencle
Nordost fra og indtog den samme Ankerplads, som Trolle netop
havde forladt. Da kom der en Klynge af 14 rigtladede lii.bske
Handelsskibe seilende, og da de troede at vide, at de liibske Krigsskibe laa til Ankers under Bornholm, løb de lige ind i den svenske
Flaade, hvor de var særdeles velkomne og blev et let Bytte.
Dagen efter, det var den 12te Juli, forefaldt i Neustadtbugten
udfor Warnemiinde en Træfning, der fortjener at mindes, skjønl
Dagens Helt var Danmarks Fiende. Det var det svenske Krigsskib
Falken, Kaptain Anders Bjørnson, der omringedes af 3 danske
Skibe, blandt hvilke Byens Løve, der nu kommanderes af Kap-
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tain Peder Daa, og Morian, Kaptain Torbjørn Daa. Falken
forsvarede sig tappe1t imod den betydelige Overmagt; men da den
heltemodige Bjørnson saa , at han hverken kunde undslippe eller
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seire, foretrak han at sprænge sit Skib i Luften og omkomme med
næsten hele Besætningen, fremfor at falde i Seierherrernes Hænder.
Endelig, den 14de August, efter en lang Søgen, traf de fiendtlige
Flaader sammen. De Danske og Lii.beckerne laa til Ankers under
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Sydostkysten af Øland i stiv Kuling, da de S,•enske kom seilende
op med hele deres Flaade. Herluf Tralle besluttede paa Grund af
det haarde Veir at blive liggende til Ankers og gjøre klar til at afslaa Entring; men Horns Angreb var kun svagt, og Entring forsøgtes
aldeles ikke. Efter Middag blev Veiret bedre, hvorfor Tro Ile lod
lette, de to Flaader manøvrerede mod hinanden, Skydning paa langt
Hold forefaldt; men Mørket faldt paa, uden at der var udrettet
noget fra nogen af Siderne. Horn seilede ned mod den svenske
Kyst, og Tralle holdt sig nærmere Gulland. Da hændte det, at de
tre danske Skibe, som havde 'kjæmpet imod Falken udfor Warnemiinde, i Løbet af Natten kom seilende op til Øland, og da man
fra de svenske Skibe fik Øie paa dem, lod Horn skyde det danske
Løsen, tre Skud, hvoraf de lod sig vildlede og seilede lige ind i den
fiendtlige Flaade. Her gik det dem ikke bedre end de 14 Handelsskibe under Bornholm; uden nogen synderlig Kamp maatte de
overgive sig til Fienden. Svenskerne løb ind i Skjærgaarden og
kom ikke mere ud i dette Aar; Tralle holdt Søen indtil Slutningen
af September, da han seilede med sin Flaade til Kjøbenhavn.
Det var ikke i nogen synderlig god Tilstand, at Skibene kom
hjem, og navnlig var Besætningerne meget medtagne ved Tab i Slagene
og ved Sygdom. En Orm, som allerede i adskillige Aar havde
gnavet paa Skibsfarten var de ved slet Føde og slettr hygieiniske
Forhold ombord fremkaldte Sygdomme. Handelsskibene skulde
foretage lange Heiser og Krigsskibene holde sig længe i Søen, uden
at der var Leilighed til at proviantere, og man forstod hverken at
tilberede eller konservere Levnetsmidlerne paa saadan Maade, at de
i Længden udgjorde nogen sund Føde for Mandskabet; ofte var
Fødemidlerne fordærvede, ofte tildeltes de i for ringe Maal, og det
uundværlige Drikkevand blev efter kort Tids Forløb stinkende, slimet
og uskikket til Brug. Klædedragten var tarvelig og mangelruld, naar
hensees til det fugtige, ofte barske Klima; Folkene laa, navnlig ombord i Krigsskibene, sammenstuvede i snævre og lave Rum, med slet
Luft, og paa Renlighed blev der langtfra lagt den behørige Vægt.
Intet Under da, at der ofte udbrød Skørbug og epidemiske Sygdomme ombord paa Skibene, og de greb om sig med en saa rivende
Hast imellem de sammentrængte Besætninger, at de mange Gange
anrettede store Ødelæggelser blandt Mandskaberne i Aarhundrederne
fra Seilskibenes og de lange Reisers første Tid.
Værre end sædvanlig har det vel ikke været i 1564, men der
maa have frembudt sig særlige Vanskeligheder for at faa Skibene
istandsatte og Besætningerne kompletterede; thi del trak langt hen
i det nye Aar, 1565, inden Flaaden igjen kunde komme til at gjøre
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Gavn, og af denne Tid benyttede Svenskerne sig til at spille He1:rer
i Østersøen. Med en Flaade paa henved 50 Seilere havde Klas Horn
forladt. Dalarøen den 5te Mai og var staaet tilsøs. Udfor Stralsund
traf han den 22de Mai fire danske Skibe under Peder Huitfeldt,
der kommanderede paa Arken, og da det viste sig umuligt for dem
at undslippe, satte Huitfeldt Skibene paa Land, stak Ild paa dem
og flygtede bort med Besætningerne og en Del af Skytset. To danske
Rekognosceringsfartøier og tre liibske Brandvagter, der laa ved Greifswalde, gav sig under Hertugen af Pommerns Beskyttelse, og Hertugen
lod dem beslaglægge indtil Krigen var endt. Ikkun et mindre liibsk
Fartøi, en Pink, blev tagen af Svenskerne. Søndag den 27de Mai,
midt under de Danskes Gudstjeneste,
viste den svenske Flaade sig uventet i
Kjøge Bugt , hvor den gik til Ankers,
krævede Told af de Skibe, som ankom
fra Østersøen, og indjog Kjøbenhavnerne
megen Skræk, da Flaaden ikke endnu
var rede til at gaa Svenskerne i møde;
Liibeckerne, der havde ligget til Ankers
, ,ed Falsterbo, flygtede for Horn og
søgte Tilflugt i Sundet.
Herluf Tralle arbeidede af al Magt
paa at faa Flaaden færdig. Denne ædle
og oplyste Mand, der i Kundskab og
Dannelse stod høit over Massen af de
egentlige Søfolk, de ofte raa og simple,
Den svenske Admiral Klas
Krls terson Horn.
skjønt modige og udholdende Efterkommere af Hedenskabets Vikinger,
lagde hele sin Styrke i Tilveiebringelsen af et godt Søværn med
øvede Besætninger, for at fri Fædrelandet for den Ydmygelse at
blive trængt tilbage fra Havet; men han havde mange Vanskeligheder at overvinde og kun smaa Midler at raade over. Han kunde
have ført et ganske andet, roligt og behageligt Liv paa sit Herresæde Herlufsholm, hvis Skole har virket til at gjøre hans Navn
udødeligt, og hvor han understøttedes af sin gudfrygtige Hustru Birgitte Gjøe; men nu gjaldt det om at frelse Landet fra Fiendevold,
og hertil helligede han hele sin Kraft. En Dag, fortælles det, da
han gik paa Holmen og tilsaa Rustningerne, kom den lærde Nils
Hemmingsen til ham og talte om, at Sølivet og dets Farer næppe
kunde siges at egne sig for en Adelsmand; men Tralle svarede
ham: »Hvorfor hedder vi Adelsmænd, hvorfor bærer vi Guldkjæder
og eier Jordegods? Mon ikke fordi vi skal forsvare Land og
Vor Somagt. D.
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Rige mod Fienden, og ikke holde os tilbage i Farens Stund, naar
det gjælder. ~
Efterhaanden blev Skibene færdige og samledes i Sundet udfor
Kjøbenhavn. Saalænge Vinden holdt sig sydlig, blev Horn liggende i
Kjøge Bugt; men da den sprang om, og der kunde være Udsigt til, at
de Danske og Liibeckerne samlede løb ned gjennem Drogden og
angreb ham paa Ankerpladsen, lettede han med hele den svenske
Flaade og stod Syd paa. Den lste Juni havde Trolle omsider tilendebragt sine Forberedelser saavidt, at han kunde stikke i Søen
med en Flaade paa 28 Skibe og forfølge Fienden imod Syd; hans
eget Flag vajede paa det nye 84 Kanonskib Jæger mester, og
under ham tjente Viceadmiral Jørgen Brahe paa Mercurius,
Skibscheferne Otto Rud, Hans Lauritsøn, Peder Munk og mange
andre prøvede Sømænd. Under Femern forenede 5 liibske Skibe
sig med Flaaden, og den 4de Juni fik man Fienden i Sigte udfor
Buchow paa Meklenborgs Kyst.
Den forenede Flaade havde Fordelen af Vinden for den svenske,
som laa i Læ, og skjønt denne talte flere Skibe og Kanoner, besluttede Trolle dog at vove Angrebet. Alting blev gjort klart til
Slag, Søfolkene eftersaa deres Vaaben, som skulde anvendes ved
Entringen, stillede sig ved Kanonerne, ophængte Entredræggene,
hvormed de skulde hugge sig fast i Fiendens Skibe, og udhængte
de Bomme og Bjælker, som skulde hindre Fienden fra at komme
dem ind paa Livet, naar de ikke ønskede det. Paa Jægermesters
Skanse stod Herluf Trolle i sit staalblaa Harnisk, med vajende
Fjerbusk og de tre Kroner paa sin grna Hat, en bydende Skikkelse,
hvem alle saa op til, og hvis Ro og Mandighed indgjød Tillid. Han
Iod holde en kort Bøn, opmuntrede sine Folk med nogle faa djærve
Ord, og seilede saa ned mod de nærmeste, længst til Luvart liggende fiendtlige Skibe, fulgt af hele sin Flaade.
·
Jørgen Brahe styrede sin Kurs imod Horns Admiralskib, medens
Trolle med sine Kanoner angreb Finsk a S vanen, der blev saa
ilde medtaget, at det maatte bære af for Vinden og styre ned mod
den øvrige Del af Flaaden. Tralle vendte sig da imod Herkules,
Engelen og Pelikanen, som han forsøgte at entre; men det mislykkedes, da de udlagte Bomme hindrede hans Skib i at komme
dem nær. Med det mindre Skib Troilus, der kommanderedes af
den kjække Nils Schenck, var han heldigere; Jægermester
kom lige ind under dets Agterende, og et Entredræg huggedes fast
i Mesansreisningen. Det store Skib, der søgte at slæbe det mindre
med sig, sled saa haardt i dette, at det krængede over og Vandet
strømmede ind gjennem de underste Kanonporte. Kampen Mand
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imod Mand begyndte, og Besætningen paa Jægermester truede
med at tage Troilus i Besiddelse. , Stryger I Svenske for Kongen
af Danmark I« raabte Trolle til Schenck; men denne lod sig ikke

Krigsskuepladsen for Syvenrskrlgen.

forknytte, kappede de Touge, i hvilke Entredrægget havde Tag,
og slap bort fra sin farlige Modstander. 'Under denne Kamp var
Herluf Trolle bleven saaret baade i Armen og i Laaret »af nogitt
Hagell Skud «, som han selv udtrykker sig - og disse Saar blev
hans Bane. Kampen, som var begyndt Klokken halv to om Eftermiddagen, blev snart almindelig, Skib kjæmpede mod Skib, ende!
21*
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Ødelæggelse anrettedes; men der naaedes ikke noget Resultat. Om
Aftenen blev det ganske stille, saa at Skibene ikke mere Iod sig
regjere, og da Mørket faldt paa, lod de svenske Skibe sig bortbugsere
af deres Fartøier, saa at de den næste Morgen var for langt borte
til at kunne naas af den forenede Flaade.
Herluf Trolle agtede kun sine egne Saar ringe og bar først Omsorg for, at de haardt saarede blev hjulpne, inden han lod sig forbinde af Feltskjærerne. Mulig har der heller ikke fra først af vist
sig nogen alvorlig Fare; men efter Slaget den 4de fulgte der nogle
meget anstrængende Dage, da de to fiendtlige Flaader manøvrerede
for at naa eller undgaa hinanden, og den danske Admiral skaanede
ikke sin egen Person under disse Bevægelser. Horn skulde tilse, al
nogle Skibe, som skulde overføre Tropper fra Rugen, slap uhindret
ud fra Nydyb, og dette lykkedes uagtet alt, hYad Trolle gjorde for
at forhindre det. Derefter seilede hele den svenske Flaade Øster
paa ad Bornholm til, og den forenede Flaade begav sig til Kjøge
Bugt; den Sde seilede Trolle til Kjøbenhavn og gik iland paa Toldboden for ikke mere at vende tilbage til Flaaden. Han var da endnu
saa rask, at han, bærende sit tunge Sværd, kunde begive sig till'ods
til sit Hjem i Byen; men her maatte han gaa tilsengs, hans Saar
forværredes daglig, uagtet han underkastedes en omhyggelig Pleie,
og den 25de .Juni mistede Danmarks Konge sin dygtigste, mest
kyndige Admiral - han blev kun 49 Aar gammel.
Trolles kjække Viceadmiral fulgte ham tre Dage efter i Graven,
bortreven af en heftig Feber, og Kommandoen over Flaaden blev
overdragen til O llo Hud, som Trolle selv paa sit Dødsleie havde
anbefalet som den dygtigste til at blive Danmarks Admiral. Rud,
som allerede flere Gange havde udmærket sig i Krigen, navnlig i
Kampen med Makaløs under Øland, var en stræng Herre, men en
kraftig og villiefasl Mand i sin bedste Alder, omtrent 45 Aar gammel.
Han var ikke saa kyndig eller saa dannet som sin Formand, og
ikke saa afholdt af sine undergivne; men han var djærv, modig og
udholdende. Han samlede straks de tilstedeværende Skibe under
sin Kommando og stak i Søen for at opsøge den svenske Flaade.
Den dansk-liibske Flaade talte omtrent 30 Skibe, hvoraf Jægermester var det prægtigste, og paa dette heiste Otto Rud sit Flag.
De blev førte af de dygtigste Officerer, blandt hvilke Otto Ruds
Broder Erik paa Svenske Jomfru, Peder Huitfeldt paa Mercuri u s, Jørgen Skeel paa Kind t G a ad es og andre; men noget egentligt
Sammenhold mellem Skibene, saaledes at Flaaden kunde ansees som
en eneste stor Krigsmaskine, fandtes ikke. Herluf Trolle havde,
som ovenfor nævnt, gjort Forsøg paa at indføre den Taktik, al op-
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stille Skibene i en bestemt Orden, naar de gik i Kamp; men hans
Forskrifter var ikke bleven fulgte. Det er nok troligt, at Admiralen
har holdt forskjellige Sammenkomster med sine Skibschefer, at visse
Aftaler er bleven trufne, visse Regler givne for Angrebsmaaden paa
Fienden; men noget egentligt System er ikke fulgt. Skibene var
for ufuldstændige og indbyrdes forskjellige til, at de kunde manøvrere og kjæmpe i samlet Styrke ; Admiralen kunde, under Forberedelserne til Kamp og medens denne stod paa, kun meddele sine
Befalinger ved at praje fra Skib til Skib eller sende Baad, og Følgen
blev, at der kjæmpedes Skib imod Skib eller i adskilte Grupper, at
den ene hjalp den anden, som han kunde bedst, og at de heldige
Udfald kom til at afhænge af de enkelte Skibsføreres Duelighed.
l\lan søgte dels at ødelægge hinanden ved Kanonernes Ild paa længere
Hold, dels at komme hinanden paa Livet for at lade Sværd og Bue
afgjøre Udfaldet. Entring var i hine Søkrige en vigtig Kampmaade.
Den 7de Juli traf Flaaderne sammen imellem Bornholm og
Rugen, og skjønt Horn havde 13 Skibe mere end Rud, angreb denne
dog straks ved l\lødet, kort efter Middag, det fiendtlige Admiralskib
St. Erik paa 90 Kanoner. 8 svenske Skibe, hvoriblandt Finska
Svanen, Svenska Hektor, det lille Troilus o. s. v., ilede til for
at understøtte deres Admiral, og Rud fik Understøttelse af omtrent
ligesaa mange af de danske og lubske Skibe, hvoriblandt det Hibske
Admiralskib Josva. Kampen var heftig og blodig, og i Førstningen
saa det ud, som om den forenede Flaade skulde faa Overtaget; det
svenske Admiralskib blev ilde tilredt, Viceadmiralen, Sten Svantesøn Sture, og Chefen paa hans Skib Finska Svanen faldt, et
af de svenske Skibe, som understøttede St. Erik, blev skudt i
Sænk og et andet brændt. Nils Tralle mistede i Kampen begge
sine Ben og hans Skib blev skudt i Sænk: men Mandskabet entrede
over paa det svenske Skib St. J 6 ran, tog det i Besiddelse, heiste
det svenske Flag og seilede bort med sit Bytte tværs igjennem den
fiendtlige Flaade. Men var Lykken saaledes end i Begyndelsen Rud
gunstig, saa vendte Bladet sig dog snart. De Svenske kjæmpede
modigt, trængte ind paa de danske Skibe, hvor de kunde komme
til, brugte livligt deres Kanoner, tændte Ild, entrede og overmandede
det ringere Antal Skibe, de havde for sig. Et brændende svensk
Skib, Gyllende Leyonet, kom drivende ned og adsplittede de
danske Skibe, hvorved Rud blev adskilt fra sine Kammerater og
ene maatte bestaa Kampen med de Fiender, der omringede ham.
Jægermester var stort og velbesat med Kanoner, dets Besætning
var over 1000 Mand stærk og talte mange dygtige og raske Folk mellem
sit Mandskab; men Overmagten var for stor, Tabene for haarde, og
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ingen kom det til Hjælp. Hele Eftermiddagen kjæmpede det med
Udholdenhed imod de omgivende Fiender, Folkene faldt som Fluer,
der var knap hundrede usaarede tilbage, store Dele af Heisningen
gik overbord, Skibet blev skudt læk, Vandet steg i Lasten, Pumperne
kunde ikke mere tage det, og Folkene var udmattede. Dog holdt
Rud ud til Klokken var halvni om Aftenen; Mørket faldt paa, og
Jægermester sank dybere i Vandet - da strøg Otto Hud sit Flag
og overgav sig som Fange til den svenske Admiral, hans kortvarige
Overkommando var tilende. Det blodige Slag ophørte først ved
Nattens Frembrud. Den forenede Flaade havde mistet tre Skibe og
Svenskerne fem; men iblandt de første var det danske Admiralskib.
hvorfor Svenskerne tilskrev sig Seiren; dog havde den ene næppe
noget at la<le den anden høre. Om Natten trak Horn sig tilbage
med sit Bytte og sine Fanger, forlod Farvandet og ankom til Dalarøen Ugedagen efter Slaget; den forenede Flaade vendte tilbage til
Kjøbenhavn for at istandsætte den lidte Skade.
Otto Hud blev tilligemed de øvrige danske Fanger ført til Stockholm og behandlet af den heftige, næsten vanvittige Kong Erik paa
den mest krænkende og ydmygende Maade. Da Klas Horn efter
svensk Skik holdt sit Indtog i Hovedstaden, gik de danske Fanger
med i Processionen, de adelige med Silkesnore, de menige med
Baststrikker om Halsen, og foran dem gik en Bonde, der blæste
paa Sækkepibe til Straf for, al der i en dansk Smædevise havde
staaet, at de Svenske skulde danse efter de Danskes Pibe. Da Rud
traadte frem for Kong Erik, bebreidede denne ham i haarde Ord,
at han havde angrebet de Svenske; men Admiralen svarede: »Jeg
er en dansk Mand, jeg har svoret min Konge Troskab og Lydighed,
og ingen kan tage mig til Mistykke, at jeg har kjæmpet af yderste
Evne for Konge og Fædreland. Men Lykken er ustadig, og som
den idag har gjort mig til en Fange, kan d en en anden Gang gjøre
min Fiende til det. « Over dette djærve Svar blev Kongen saa
rasende, at han hævede sit Sværd for at hugge den dumdristige
Fange ned - men Klas Horn, som havde vundet Agtelse for sin
stolte Fiende, greb Kong Erik i Armen og foreholdt ham, at del
ikke var saaledes, man skulde behandle en ærekjær Søkriger. Otto
Rud blev først bragt til Vadstena; men da en voldsom Pest udbrød ,
flyttedes han til Svartsjø i Upland, hvor Smitsoten dog ikke Iod
ham i Ro. En Dag opdagede han nogle mørke Pletter paa sin Arm,
og ved at spørge en af Kvinderne paa Gaarden, erfarede han, at
han var angreben af Pesten. Han tilskrev sin Hustru et Afskedsbrev
og døde rolig og gudhengiven den llte Oktober 1565 kun noget
over 45 Aar gammel.
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Ikkun to Aar var
henrundne under denne taabelige Krig mellem Brødrefolkene, og
allerede nu havde
Flaaden foruden
Jakob Brockenhuus
- havt tre Befalingsmænd, Peder Skram,
Herluf Tralle og Otto
Rucl., hvis Navne indtager en høi og hæderlig Plads i den
dansk-norske Flaades
Historie. Endnu varede Krigen i over fem
Aar; men hvad der
fra disse er at fortælle
om Begivenheder paa
Søen, er kun saare lidet, og heraf er ikke
noget, som kan fylde
os med sær Beundring. Det var Hæren,
som i disse Aar vandt
Laurbærrene, det var
den unge Daniel
Rantzau, som ved
sit dristige Tog i Smaaland og Østergøtland
og sit endnu mere
glimrende Tilbag_etog
indlagde sig Berømmelse og bragte Hæder over de danske
Vaaben. Paa Søen gik
det anderledes til.
Den danske Flaa5
6
de foretog i den sidste
I , 2. S Skibshnnndvnnben, 4, 5, 6 Luntebosser frn det 16de Anrh.
Del af Aaret 1565 en
Diversion i Østersøen under Er i k Rud; men det følgende Aar blev
Overkommandoen lagt i Hans Lauritsøns Hænder. Ogsaa denne
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Gang var Svenskerne forud med deres Rustninger. I April Maaned
havde Klas Horn forladt Stockholm med en Flaade paa henved
70 Skibe, og snart efter viste hans Krydsere sig omkring i Østersøen, medens de Danske holdt sig tilbage i Sundet og af Mangel
paa Folk og Pengemidler hindredes i at gaa Fienden imøde. I .Juni
Maaned ankrede Horn med en større Del af den svenske Flaade i
Kjøge Bugt og truede Kjøbenhavn; men da havde Hans Lauritsøn
omsider faaet udrustet en kampdygtig Flaade paa 36 danske og
liibske Seilere, og da Vinden den 29de i samme Maaned blev gunstig,
lettede han med denne Samling af Skibe og holdt ned gjennem
Drogden, paa Jagt efter Svenskerne. Horn vilde ikke modtage Slag,
hvortil han vistnok har følt sig for svag, ligesom det er sandsynligt,
at den navnlig i Sverige herskende ondartede Pest har været udbredt paa Skibene; han forlod derfor Bugten og stod Øster i. Seks
svenske Skibe, som under Bortseilingen ragede paa Grund, lykkedes
det at faa af igjen, uden at de blev angrebne af de Danske, og
Flaaden naaede tilbage til Dalarø, uden at der tilstødte den noget
Uheld. Det lader sig ikke ret vel forklare, hvorfor Klas Horn, der var
en kjæk og duelig Admiral, som inden dette Aars Togt havde udklækket høilsvævende Planer om, lwad Sømagten skulde udrette,
nu trak hele sin store Flaade tilbage og overlod Herredømmet i
Østersøen til de Danske, naar man ikke antager som givet, at Skibenes Besætninger i høi Grad har lidt af Sygdomme og Savn. Et
forfærdeligt Uheld, som ramte Modstandernes Flaade, skulde imidlertid snart paa en uventet i\laade forbedre hans Stilling.
Den 25de Juli var Horn atter stukket i Søen , og Dagen efter
stødte de to fiendtlige Flaader sammen i Farvandet mellem Øland
og Gulland. De seilede frem og tilbage, snart nænnende sig til, snart
fjærnende sig fra hinanden, og under disse Manøvrer opstod der
flere Kampe mellem enkelte Skibe, i hvilke det vel gik varmt til, men
som dog var uden Betydning for Flaadernes Styrke. Cliefen paa
det danske Skib Achilles, Kristoffer Mogensen, faldt, og da han
var Adelsmand gjorde hans Standsfæller Fordring paa, at han skulde
begraves i Land. Admiralen gik ind herpaa, og da Svenskerne fremdeles holdt sig tilbage fra Angreb, lod han den forenede Flaade ankre
op ved Visby paa et Sted, hvor Grunden er klippefuld, saa at Ankrene
ikke kunde faa godt Hold, og hvor Kysten desuden er aaben. Del
var saaledes en farlig Ankerplads, selv i den gode Aarstid. Den
første Nat blæste det temmelig haardt, og Skibenes usikre Stilling
foranledigede flere af de søvante Skippere til at opfordre Hans Lauritsøn til at lade Flaaden lette og stikke i Søen; men han svarede
dem kun, at saaledes stormede det vel ikke hver Nat, og blev trygt
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liggende. Hans utidige Selvtillid blev haardt straffet. Næste Nat,
imellem den 28de og 29de Juli, reiste der sig en heftig paalands
Storm, i hvilken 11 store danske og 3 lf1bske Skibe drev fra deres
Ankere og forliste paa Kysten, hvor Brændingen paa Klipperne var
saa voldsom, at kun meget faa af Besætningerne kom derfra med
Livet. Blandt de forliste Skibe var ikke alene det danske Admiralskib Samson paa 1100 Mand og Viceadmiralskibet Hannibal
paa 943 Mand, men ogsaa det liibske Admiralskib Mor i anen paa
1000 Mand. lalt druknede der over 6000 Mennesker, blandt hvilke
der var tre Flagmænd, Hans Lauritsøn, Jens Truidsen og den liibske
Admiral Bartholomæus Thinnappel, samt ni Skibschefer. >Flere
Tusinde maatte drukne, for at een kunde ligge tør «.
Den svenske Flaade, som ogsaa led endel under Stormen, søgte
Dagen efter Havn, og derved lykkedes det Resterne af den forenede
Flaade at naa uhindret tilbage til Kjøbenhavn.
Fra dette store Tab reiste Flaaden sig ikke mere under Krigen,
og Sverige havde et næsten uhindret Herredømme i Østersøen. Vel
blev det noget bedre med Finansernes Stilling under Peder Oxes
kyndige Ledelse, og en vis Kraft lagdes paa at erstatte de forliste
Krigsskibe; men de enkelte Eskadrer, som nu og da udsendtes, udrettede dog ikke andet end her og der at opsnappe nogle fiendtlige
Handelsskibe eller forurolige Fienden paa forskjellige Steder. Fra
Aaret 1568 var det Peder Munk, der senere kom til at indtage
den høieste Stilling ved Flaaden som Rigsadmiral og blev Medlem
af Regjeringen under Kristian den fjerdes Mindreaarighed, som
førte Kommandoen i Østersøen. Heller ikke Svenskerne udmærkede
sig særlig paa Søen, efterat Klas Horn havde forladt Flaaden for at
tage Kommando over Hæren, i hvilken Stilling han snart efter blev
reven bort af Pesten.
Den meningsløse Krig fortsattes kun trægt, efterat ikke alene de
berømte Admiraler var bortrevne af Døden, men ogsaa Feltherrerne
Frants Brockenhuus og Daniel Rantzau var faldne for Fiendens
Kugler under Beleiringen af Varberg i November 1569. De Svenske
var bleven trætte af den vanvittige, usryrlige Kong Erik den fjortendes Regimente, havde afsat ham og i hans Sted valgt hans Broder
Johan den tredie til Konge, og denne, der vel i Førstningen
modsatte sig at gaa ind paa Fredsunderhandlinger med Danmark,
lod sig dog omsider bevæge af de Forestillinger, som rettedes til
ham af Keiseren, af Kongen af Frankrig og Kurfyrsten af Brandenburg, under hvis Mægling en Fredskongres aabnedes i Stettin den
lste Juli 1570. Begge Riger var trætte af Krigen, Skatkamrene udtømte, Handel og Skibsfart standsede, Landene udpinte af Sygdomme
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og Elendighed; men desuagtet hengik der næsten et halvt Aar, nemlig
til den 13de December, inden Freden blev sluttet og undertegnet.
Alt blev omtrent som før Krigen. Danmark afstod fra enhver Fordring paa Sverige, som paa sin Side tilsagde Danmark den uhindrede Besiddelse af Norge, af Provinserne Skaane, Halland, Bleldng,
samt Øen Gulland, Jemteland og Herjedalen. Sverige skulde betale

Fredskongressen i Stettln.

Danmark 150,000 Rigsdaler i Krigsomkostninger, og Striden om Besiddelserne i Lifland skulde overgives til den tyske Keisers Voldgiftskjendelse; Uenigheden om de tre Kroner i Rigernes Vaaben
skulde ligeledes afgjøres ved Voldgift, hvilket dog aldrig skete. Alle
Fanger udløstes uden Erstatning, og 8 Skibe, hvoriblandt det store
Admiralskib Jægermester, som de Svenske havde erobret under
Krigen, blev tilbagegivne.
Saaledes endte denne langvarige Krig, der for Søvæsenets Vedkommende her i Norden staar som den første, i hvilken Seilkrigsskibsflaader, væbnede med Kanoner, kjæmpede imod hinanden.
Dette Vaaben var endnu i sin Barndom, og sparsomme er de Efterretninger, vi besidder om dets Beskaffenhed, Udstyr og Maaden,
hvorpaa det blev brugt; men at all dette var mangelfuldt, fremgaar
tilstrækkeligt af den fremsatte Skildring. Materiellet var kun tarveligt; men det lededes af flere behjærtede Mænd, hvis Navne vi skal
mindes med Stolthed, og som vel spaaede det en lysere Fremtid.
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KRISTIAN DEN FJERDE OG KALMARKRIGEN.
Sverige havde under hele Syvaarskrigen havt Overmagten paa
Søen, ikke alene i Henseende til Skibenes Antal, men ogsaa i deres
Størrelse, og naar dette desuagtet ikke forskaffede- det den Overlegenhed, det burde , kan Grunden alene søges i, at den danske
Flaade havde dueligere Anførere end den svenske, og at de danske
Søfolk var bedre indøvede. Man skulde nu have troet, at Danmark,
belært af Erfaringen under Krigen og den Betydning, Flaaden havde
for Forsvarsvæsenet, efter Freden i Stettin 1570, da del ovenikjøbel
fik de af Sverige erobrede Skibe tilbage, med Styrke havde kastet
sig over Flaadens Udvikling; men dette blev ikke Tilfældet. I den
lange Fredsperiode, som fulgte efter Krigen, lige indtil Slutningen
af Aarhundredet , gjorde Flaaden kun ringe Fremgang, og der er
ikke stort at fortælle om den.
Der indtraadte vel efterhaanden, navnlig i denne Periode, en
Systemforandring ved Søværnet, som fra denne Tid af udelukkende
blev en Statsinstitution. Den Forpligtelse, visse Provinser, Forbund
eller Personer havde til under en Krig at levere bevæbnede eller
ubevæbnede, bemandede eller ubemandede Skibe, faldt lidt efter
lidt bort, og Staten byggede selv sine Skibe paa Bremerholm eller
lod dem bygge paa private Værfter, indlemmede dem i Flaaden,
som havde sin faste Station i Kjøbenhavns Havn, og holdt dem
selv vedlige. Norge havde paa denne Tid kun »Skjærbaade« eller
>Skjøtningsbaade« at underholde til egne Kysters Forsvar. I 1560
udskreves 400 norske Sømænd til Flaaden. Allerede paa denne Tid
ser vi, at der ved Marinens Værft har været ansat hollandske Skibsbyggere. Det Forhold, at Staten ved en udbrydende Krig bemægtigede sig de Skibe, som var nærmest ved Haanden, ja selv fremmede
Handelsskibe, som løb ind i Øresund, bevæbnede og bemandede
dem og brugte dem som Krigsskibe, maatte ligeledes ophøre nu, da
der til Krigsskibenes Bygningsform og Styrke stilledes Fordringer,
som de almindelige Handelsskibe ikke kunde tilfredsstille.
De egentlige Krigsskibe, som hyggedes til Flaaden, var allerede
paa den Tid stolte Seilere at se til. Skroget ragede høit op over
Vandet med stærkt Spring (som en Vugges Gænger) og høi Opbygning over Forenden og Agterenden, det vil sige over Bakken og
Skansen, hvor Chefens Kahyt og Officerernes Lukaffer var anbragte.
Tre høie Master med Ræer og Gafler var behængte med Seil, et
Bougspryd ragede ud over Forstævnen med en Raa, Blinderaaen,
hvorunder der hang et Seil ned imod Vandet, og en Mast, ligeledes
med Seil. Paa Masterne var der Mærs, lworfra Matroserne kunde
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skyde ned paa Fiendens Dæk, naar han entrede, og Hytten over
Skansen var beskyttet paa en saadan Maade, at den kunde tjene
som sidste Tilflugt for Besætningen, naar Fienden havde betraadt
Skibets Dæk. Foruden disse store Skibe, der udgjorde Sømagtens
egentlige Kjærne, nævnes som Led af Flaaden Pink er, der havde
to Master, Jagter med een Mast, og Galeier.
Flaadens Bestyrelse var ikke hensigtsmæssig; den havde baade

Et nf Kristian den l]erdes Orlogsskibe,
(Tegnet ener Modellen nf , Norske Love•).

en militær og en civil Bestyrer og desuden en Chef for det kongelige Værft, eller som han kaldtes Befalingsmanden paa Holmen. Den
civile Bestyrer , hvortil Rentemesteren Kristoffer Walkendorff
udnævntes i Aaret 1579, forestod den egentlige Administration, Pengevæsenet, Anskaffelserne m. m., og det er sandsynligt, at de Egenskaber, der udfordres til Forretninger af denne Art, ikke har været
tilstede hos Flaadens mere praktisk uddannede Befalingsmænd. Det
militære Overhoved var Rigsadmiralen, til hvilken Stilling P e cl er
Munk udnævntes 1576. Han var den høistkommanderencle paa
Flaaden og Lederen af alt, hvad der vedkom det nautiske og det
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sømilitære. Befalingsmanden paa Holmen ledede Arbeiderne paa Værftet samt forestod Mandskabets Beklædning og Bespisning; han stod
først umiddelbart under Kongen, men ved ,valkendorifs Udnævnelse
til Bestyrer for Flaaden underlagdes han denne, og var saaledes uafhængig af Rigsadmiralen. Denne dobbelte Bestyrelse af Sømagten
under to Mænd, skjønt
de begge var Medlemmer af Rigsraadet og
stod i nær Berøring
med hinanden, virkede
ofte skadeligt ind paa
Forholdet, delte Ansvaret og hemmede gavnlige Foranstaltningers
Fremme; det vedblev
dog at bestaa med ringe
Forandring, indtil Admiralitetet indstiftedes.
Da Frederik den
anden døde den 4de
April 1588, talte Flaaden kun 22 Skibe med
tilsammen 624 Kanoner, fra 18 pundige Metalkanoner nedad til de
allermindste , og var
dertil i det hele taget
kun slet udstyret. Under Kristian den
Krlstolfcr Wnlkcndorlf.
fjerdes Mindreaarig(Efter Mnlcrl pnn Glorup).
hed gik det ikke synderlig bedre; der blev vel bygget nogle nye Skibe, men kun til
Erstatning for dem, der blev opslidte, og da den unge Konge selv
tog Regjeringens Tømmer i sin Haand, talte den dansk-norske Flaade,
foruden 3 Galeier paa 10 Kanoner hver, kun 19 Krigsskibe, af hvilke
det største, Fortuna, var paa 80 Kanoner, de tre mindste paa ikke
mere end 6 Kanoner hver. Altsaa en lille Flaade med kun meget
faa større Skibe.
Der var heller ikke i denne Periode synderlig Brug for Flaaden,
der aldrig kom til at virke i samlet Styrke; derimod udsendtes der
stadig Krigsskibe og mindre Eskadrer imod de mange Fribyttere,
som sværmede om saavel i Nordsøen som i Østersøen. Disse var
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for en Del Kapere, der under Krigen havde havt Ret til at tage og
opbringe fiendtlige Handelsskibe og i det hele gjøre Fienden saa
megen Skade, som de formaaede; men Haandteringen var indbringende og fortsattes for vedkommendes egen Regning, efterat de
egentlige Fiendtligheder var ophørte. Skibe, som under Krigen med
en Slags Lovlighed kunde kaldes Kapere, blev under Freden almindelige Sørøvere og i høi Grad byrdefulde for Handel og Søfart. Det
lykkedes de danske Skibe nogenlunde at rydde Østersøen for Fribyttere; men i Nordsøen var Opgaven vanskeligere. Farvandene
Nord paa, ved Færøerne og Island, hjemsøgtes baade af engelske og franske, ja, saaledes fortælles det, selv af tyrkiske Fribyttere. Blandt dem, som især
virkede til at hemme dette Uvæsen, skal nævnes Mogens H ein es en, en ægte, uforfærdet nordisk Søgut, i hvis Aarer de gamle
Vikingers Blod endnu flød. Han
var en Præstesøn fra Færøerne,
født i Næs paa Strømø, og faer
med sit Skib mellem disse Øer
Orlogsskib.
(Efler wngenncr's : Splcguel der Zccvnrdt 1585).
og Bergen, efterat han i lang Tid
havde gjort Tjeneste i fremmede
Lande, navnlig i Holland. Paa Grund af hans Sømandsdygtighed
og Kjendskab til Farvandene overdrog Frederik den anden ham at
rense disse for Sørøvere, og dette skal han have udført med stor
Dygtighed og Mod. Mangen Dyst udholdt han med Piraterne, og
seirede han end ikke hver Gang, slap han dog altid godt derfra.
Engang, fortælles der, laa han med sit Skib i en norsk Havn, da
han fik Underretning om, at et Sørøverskib, der var for stort til, at
han med Udsigt til Seier turde binde an med det, var i Sigte under
Landet. Mogens Heinesen lod sig ikke forknytte heraf, men greb
til List imod den mægtigere Fiende. Han klædte sig ud som Fisker,
tog nogle Folk med sig, og seilede ud i en Fiskerbaad mod Sørøveren, som han lagde paa Siden, og hvem han falbød sine Fisk.
Det var temmelig sent paa Aftenen, Mørket var faldet paa, og da
han foreholdt Fribytterne, at han havde lang Vei hjem og ikke
kunde finde ind i Skjærgaarden om Natten, gav de ham en Slæber
og lod ham slæbe agtenfor Skibet. Henad Natten, da alt var blevet
roligt paa Dækket, benyttede Heinesen Leiligheden og fornaglede
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Roret saa vel, at det ikke uden stor Møie kunge bringes' i Orden igjen;
derpaa slap han Slæberen, seilede ind til sit Skib, lettede og stod ud,
og angreb om Morgenen den svinebundne Sørøver, der hverken kunde
dreie eller vende og saaledes blev den dristige Sømands lette Bytte.
Senere, under Formynderregjeringen, blev han, som det synes med
Rette, af den engelske Dronning Elisabeth anklaget for selv at drive
Sørøveri, hvorefter han blev dømt og henrettet 1589. Kort efter kjendtes
dog Dommen magtesløs og Liget blev hæderligt begravet.
En Ekspedition af en særegen Slags udsendtes i 1589. Frederik
den andens næstældste Datter Anna var bleven gift med Jakob
den sjette af Skotland og skulde af en dansk Eskadre overføres
til sit nye Hjem, hvor Vielsen skulde fuldbyrdes. Eskadren bestod
af 11 .Krigsskibe under Anførsel af Rigsadmiralen Peder Munk, og
den lste September forlod Brudetoget Kjøbenhavn. Men under
Kysten af Norge blev Eskadren overfalden af en heftig Storm, flere
af Skibene arbeidede sig lække i den høie Søgang, og man blev
nødt til at søge Læ; Eskadren gik da til Oslo. Da Jakob den sjette,
som higede efter at se sin unge Brud, fik Efterretning herom, forlod
han Skotland med 6 Skibe, seilede lige til Norge, og her, paa Akershus Slot, stod det høitidelige Bryllup den 24de November. I Begyndelsen af det næste Aar seilede Kongeparret til Kjøbenhavn,
hvorfra Admiral Munk i Mai Maaned overførte den skotske Konge
og hans Dronning til Skotland med en Flaade paa 12 Skibe.
Et andet Forhold, der ligeledes virkede til at skaffe Flaaden
Beskjæftigelse, var Hævdelsen af Øresundstolden. Denne Velstandskilde var af ældgammel Oprindelse, og allerede i det 13de Aarhundrede
omtales det, at Skibe, som gik til Østersøen, maatte betale Told ved
Indseilingen i Sundet. Paa dette Sted var i en tidlig Tid opført en
Borg, Flynderborg kaldet, der i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede afløstes af Slottet Krogen eller Ørekrog, da Flynderborg ikke
længere blev anseet tilstrækkelig til at hævde Danmarks Ret til
Øresundstolden, som Sverige flere Gange ved sine Krigsskibe søgte
at fravriste det. Da Ørekrog senere hen heller ikke syntes at tilfredsstille Tidens Fordringen, lod Frederik den anden i Aarene
1574-83 bygge Fæstningen Kronborg paa den yderste Spids af
Sjællands Kyst ved Indgangen til Sundet. Men denne Fæstning
kunde, navnlig med den Tids kun kortrækkende Skyts, ingenlunde
beherske Farvandet, hvorfor end yderligere et Vagtskib stationeredes
ved Kronborg for at holde et vaagent Øie med at Danmarks Ret
til Afgiften blev hævdet. Ogsaa i Store Bælt krævede.,c; Told af de
gjennemgaaende Skibe, og et Vagtskib stationeredes ved Nyborg
Fjord. Men da Danmark mente ved Øresundstolden at have Ret
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til at kræve Afgift af alle de Varer, der Vester fra ad Søveien bragtes
til Sveriges Østersøprovinser eller til Rusland, gjorde det Fordring
paa, at de Skibe, som gik til disse Lande Nord om Norge, eller de
Varer, der fra den lille Strimmel Land som forenede Sverige med
Kattegattet, førtes Øster paa, ligeledes skulde betale Afgifien, idet
Varers Forsendelse ad disse Veie betragtedes som en Omgaaen af

Kronborg i Slulnlngcn uf det l Ode Anrhundrcde,

Tolden; det søgte derfor med sine Krigsskibe at forhindre denne formentlig ulovlige Trafik. Hertil kom Grænsestridighederne imellem
Sverige og Norge ved det nordlige Ishavs Kyster, Sveriges Fordring
paa Finmarken, og flere Ekspeditioner sendtes op i disse Farvande,
hvor de døiede meget ondt baade paa Grund af Mangel paa Proviant og paa Grund af den stærke Kulde.
Der var saaledes , •el Brug for enkelte Krigsskibe og mindre
Eskadrer, om der end ikke førtes egentlig Krig. Skibene holdtes i
Bevægelse, Besætningerne øvedes, og rundt omkring, saavel i vore
egne Farvande som udenfor disse, mødte de søfarende Nationers
Krigsskibe ofte hinanden. Ærgjerrighed og Pukken paa Høihedsret
gjorde sig gjældende iblandt disse Repræsentanter for de forskjellige
Landes Regjeringer og militære Magt; den ene maatte hilse den
anden, og der lagdes megen Vægt paa, ikke alene hvem af de mø<lende, der var den stærkeste, men ogsaa hvem der repræsenterede
den største Magt. Handelsskibet maatte hilse det fornemme Krigsskib med sit Flag eller ved at fire de øverste Seil ned, ligesom naar
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en Mand tager sin Hat af for en anden. Indførelsen af Kanoner
paa Skibene havde medført en anden Slags Hilsen, Kanonsaluten;
men foruden denne brugte Krigsskibene ogsaa at hilse ved at lade
de øverste Seil løbe, og man kan mange Steder i Flaadernes Historie
læse sig til, at Undladelsen af formentlig skyldige Hilsener har givet
Anledning til mere eller mindre
alvorlige Forviklinger.
I denne Periode opvoksede
den Konge, der mere end nogen
anden af Danmarks og Norges
Konger, ved sine ualmindelige
Evner, sin Virkekraft og Udholdenhed, skulde komme til at
tage personlig Del i at fremhjælpe Flaaden. Kristian den
fjerde fødtes paa det af hans
Fader, Frederik den anden, byggede Slot Frederiksborg den 12te
April 1577, og allerede et halvt
Aar forinden var det spaaetDronning Sofie, at hun skulde føde
en Søn, der vilde blive »en ypperlig Herre iblandt alle Konger
i den nordre Verden «. Drengen
voksede op, fik en udmærket
Opdragelse, udviklede sin Aand
ved boglig Lærdom og sit LeBomdomsportræt af Kristian den fjerde.
geme ved ridderlige Øvelser, og
(Maleri a r Hans Kneiper).
i begge Retninger gjorde han
hurtige Fremskridt. I Bøgerne læste han helst · om Mathematik og
Mekanik, lagde sig efter Tegning og Bygningskunst; sit Legeme udviklede han i alle Slags Ridderspil, i Riden og Turnering, i Hugning og
Fægtning. Søvæsen og Sømandskundskab var hans Lyst ; de fleste har
vel hørt Sagnet om, hvorledes man paa Skanderborg Sø skulde have
bygget barn et lille Fartøi og udstyret det ganske som et stort Krigsskib »med Master, Seil og andet Redskab, i alle Maader som et
stort Orlogsskib er monteret og udrustet«, hvormed han saa skal
have tumlet sig paa Indsøen og tidlig lært at styre et Fartøi og manøvrere med Seilene. Hele denne Fortælling beror imidlertid paa
en Misforstaaelse, men der er jo ingen Tvivl om, at han allerede i
en ung Alder har tilegnet sig Sømandskunsten - sikkert dog paa
det friske, aabne Hav, thi af en »Ferskvandsskipper« er der ikke
Vor Somagt. D.
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meget ved denne djærve Konge. Hans Legeme udvikledes meget stærkt,
han blev godt og vel sine tre Alen høi, var kraftig bygget, bred
over Skuldrene og Brystet, mandig og rank, en stolt, kongelig Person
i Væsen og Holdning.
Kristian den fjerde var kun 11 Aar gammel, da hans Fader
døde den 14de April 1588, og da hans Moder, den fromme, begavede

Skanderborg Slot l det \Gdc Anrhundrcdc.
(Cflcr llesen).

Dronning Sofie, hvis Ret det var at styre Riget i Sønnens Mindrcaarighed, efter Rigsraadets Ønske gav Afkald paa denne Ære, blev
der indsat et Formynderskab for den unge Konge. Denne Formynderregjering bestod af Kansleren Nils Kaas, Rigsadmiralcn
Peder Munk, Statholderen i Nørrejylland Jørgen Rosenkranlz
og Rentemesteren Kristoffer Walkendorff, i det hele laget
hæderlige Mænd, der sørgede vel for Rigets Styrelse og den umyndige Konges videre Udvikling. Dette varede dog kun i noget over
8 Aar; om Sommeren 1596 overtog Kristian den fjerde selv Regjeringen, underskrev den 7de August Haandfæstningen og blev kronet
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i Frue Kirke den 29de August af Sjællands Biskop. Den 27de November næst efter stod hans Bryllup med Anna Kathrine af
Brandenburg paa Haderlev Slot.
Naar Listen over Danmarks og Norges Admiraler fremdrages,
maa Kristian den fjerdes Navn her gives en fremtrædende Plads.
Flaaden har Ret til at tilegne sig ham, ikke alene som duelig Sømand og Skibschef, men
ogsaa som Admiral og
høistbefalende i Slaget.
Mangt et kronet Hoved
har baaret Admiralens
Uniform, men ingen med
større Ret end Kong Kristian den fjerde.
Efterat han selv havde overtaget Regjeringen,
kom der nyt Liv i Flaadens Udvikling og Organisation. Skibe byggedes
under Ledelse af dygtige,
især fremmede Skibsbyggere, blandt hvilke omtrent paa denne Tid en
Skotlænder B a 1f o ur udmærkede sig, og Arbeidere
Kansleren Niels Knas.
samledes fra forskjellige
Efter Mnlcrl pnn Rosenborg).
Dele af Landet til Brug
paa Holmen. Ligeledes byggedes mindre Krigsskibe og Galeier paa
private Værfter, navnlig i Norge. De i Norge byggede Krigsskibe
sendtes ligesom de øvrige ned til Flaaden i Kjøbenhavn; thi i Norge
· underholdtes der ikke endnu kongelige Krigsskibe, det maatte fremdeles, ligesom tidligere, selv forsvare sine Kyster, hvortil det anskaffede sig de saakaldte Skj ær b aade eller Skj øtnings b aade,
Dæksbaade med 20 Aarer og en Mast, der kunde lægges ned i en
Gaffel. Paa Bremerholm var det største Liv, Instruktioner blev
givne for Arbeidets Gang, for Vagtholdet, Ordenen paa de oplagte
Skibe, Mandskabets Bespisning og Beklædning, Haandværkeres og
Matrosers Indlogering, Justitsen m. m. Ofte saa man Kongen selv,
hvis Nærværelse altid indgjød den dybeste Respekt og gjorde stærkt
Indtryk paa alle, høie og lave, vanke om blandt Arbeiderne paa
Holmen med sin bekjendte Kaarde, hvori der fandtes en Mængde forskjellige Instrumenter, og se til, at alt blev udført som det skulde;
22"'
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Modeller til nye Skibe - thi
det var paa den Tid efter Modeller, at Skibene byggedes blev udført under hans Ledelse,
og ofte lagde han selv den sidste
Haand derpaa.
Ved disse Bestræbelser var
Kongen naaet saa vidt, at han
under Kalmarkrigen, der udbrød i Aaret 1611, kunde udsende en Flaade paa 50 - 60
Skibe , »overmaade herlige og
store, hvis Lige næppe var seel
udi Norden tilforn «, siger Holberg. Saavidt det li an sees af
Fortegnelserne, var der ikke i
denne Flaade noget Skib fra
Frederik den andens Tid, de
maa alle være byggede efter
denne Konges Død, og navnlig
efter Kristian den fjerdes Kroning. De var godt udrustede
og bevæbnede, og dertil bemandede med dygtige Søfolk.
En fransk Forfatter, som kan
støtte sig til Udsagn af franske
Officerer , der gjorde Tjeneste
paa denne Flaade, siger, al den
bestod af »smukke og store
Skibe, som man kunde kalde
Havets Vidundere; thi del var
JT~·
egentlig ikke Skibe, men Kasteller og mægtige Fæstninger,
som flød paa Havet, og nogle
af dem var bevæbnede med
firsindstyve smukke og fortrinlige Metalpjecer. Besætningen
var vel udstyret og bestod af
udsøgte Folk, og dersom OceaKristian den fjerdes Admlrnlsknnrde med Tilbehør.
net havde havt Øine, maatte
det være faldet i Beundring over denne Flaade, værdig sin store Fyrste. «
Men ikke alene for Skibsbygningsvæsenets Udvikling bar Kri-
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stian den fjerde Omsorg, ogsaa Besætningernes Øvelse laa ham paa
Sinde, og han deltog jævnlig selv i forskjellige Ekspeditioner. Allerede
i Aaret 1599, da han kun var 22 Aar gammel, foretog han sin bekjendte Reise til Norges nordlige Kyster, foranlediget af den svenske
Konge Karl den niendes Fordringer paa Finmarken; tillige ønskede han at lære denne yderste Grænse af sine Lande at kjende
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Nordkap.

og tilse, at ikke uvedkommende drev ulovligt Fiskeri i disse fjærne
Egne. Den 17 de April forlod han Kjøbenhavn med Skibet V i k tor,
paa hvilket han selv var Chef, og forenede sig i Flekkerø med syv
Krigsskibe under Børge Trolles Kommando. Han gik under
Navnet Kaptain Kristian Frederiksøn, og det var forbudt enhver paa Skibene, under Livsstraf, at kalde ham ved noget andet
Navn. Eskadren seilede under den kongelige Kommando Vest og
Nord om Norge, passerede den 11te Mai Nordkap, og naaede den
14de Vardøhus. Nu begyndte et farligt og besværligt Kryds langs
Kysten østerover, hvor Fjordene blev gjennemsøgt, og fremmede Skibe,
hvoriblandt tre Engelskmænd og en Hollænder, der drev utilladeligt
Fiskeri, blev tagne og indlemmede i Eskadren. I det stormfulde
Veir led Skibene meget og splittedes fra hverandre; V i k tor var
allerede den 15de Mai, da det vilde løbe ind i en Fjord for at
attrapere to engelske Skibe, saa uheldigt at støde paa et blindt Skjær,
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hvorved det mistede Straakjølen og blev saa lækt, at det næppe
kunde holdes paa Pumperne. I denne Tilstand maatte det udholde
flere Dages haard Storm med Kulde og Sne. Den 17de kom det i
Tykning og Mørke ind imellem nogle Skjær, hvorfra ingen Udvei
syntes mulig; stor Forvirring opstod ombord, man troede Skib og
Besætning fortabt, da det pludselig erindredes, at der nede i Skibet

J\ort o ,·er Vnrdo fra Slutningen nf det lGde Anrhundrcde.

sad to Engelskmænd lænkede, Skippere fra de tagne Skibe, Mænd ,
der maatte kjende Farvandet og Skjærgaarden. De blev løsladte,
kom op paa Dæk.kel, gav de fornødne Anvisninger, og V i klor blev
reddet. Den 21de kom det endelig ind i en Vig, hvor det sattes
paa Grund for at udbedre Skaden. Flaaden samledes derefter ved
Vardøhus i et Antal af 13 Skibe, og tiltraadte den 31te Mai Tilbagereisen. Efter en meget stormfuld og besværlig Seilads, under hvilken
Skibene atter splittedes ad, naaede Viktor med nogle af de andre
Skibe Bergen om Natten mellem den 20de og 21de Juni, bugseret
ind gjennem Skjærgaarden af Baade fra Byen. Her holdtes Fester
og Gjæstebud i ti Dage, indtil den lste Juli, da Skibene atter udbugseredes af Byens Baade, men maatte ankre op i Skjærgaarden
indtil den 7de paa Grund af Storm. Den 13de Juli ankom de til
Sundet, Kongen gik iland ved Kronborg; men Skibene seilede videre
til Kjøbenhavn, hvor snart efter de savnede Krigsskibe ligeledes indfandt sig.
Senere foretog Kongen næsten aarlig mindre Ekspeditioner til-
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søs. Han havde stor Interesse for Norge, og besøgte
jævnlig dette Land, ja førte
endog Dronningen med sig derop. 1606 besøgte han med en
Eskadre, bestaaende af 5 store
Skibe og 2 Pink.er, England,
hvor ikke alene hans Personlighed, men ogsaa de dansknorske Krigsskibe og navnlig
AdmiralskibetTrekroner vakte
stor Opsigt. 1610 var han i
Norge med den unge Prins
Kristian, der i Faderens
Nærværelse hyldedes som
Tronfølger, kort eller at han
var bleven hyldet i Danmark.
Flere Ekspeditioner kunde
nævnes; men de anførte vil
formentlig være tilstrækkelige Bergenshus, Bergens gamle Kongsgaartl, hvor Kris tian den
til at vise den virkso1111ne Konl)erde boede under sil Besog.
ges Interesse for Sømagtens
Udvikling. I Bestyrelsen skete der 1609 den Forandring , at den
gamle Rigsadmiral Peder Munk nedlagde sit Embede og trak sig tilbage til sit Gods Estvadgaard i Jylland, hvor han døde 1623, 89 Aar
gammel. Mogens Ulfeld udnævntes til
Rigsadmiral og Godske Lindenov til Holmens Chef (eller Holmens Admiral).
Krigen med Sverige brød ud. Anledningen hertil var dels de omtalte Grænsestridigheder ved Lapland, idet den svenske Konge
Karl den niende havde antaget Titel af
»Konge over Lapperne i Nordlandene« og
inddrev Skat i Kongen af Danmarks og Norges Besiddelser, dels Handelsstridigheder.
Siden Syvaarskrigen var Liibeckernes Magt
i Norden aftaget betydelig, og de to nordiske Nabomagter kappedes om at tilvende
sig Handelen og Søfarten paa Østersøen.
Kong Karl havde i Aaret 160i anlagt Gøtheb o r g paa den Strimmel Land, hvormed
Norges Riges Vnaben. (Fra Laur. Benedicts Sokort over Øalersoen).
Vestgøtland stødte op til Kattegattet, og be-
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skyttet den nye By ved Anlæggelsen af Elfsb_org paa Øen Hisingen
ligeoverfor. Gøtheborgs Beliggenhed gjorde den fortrinlig skikket til
at blive en blomstrende Handelsstad, og dens Anlæg blev af den danske
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Kort over Kalmorkrigcns Slrneplnds.

Konge betragtet som et Indgreb i hans Rettigheder med Hensyn til
Øresundstalden. Den danske Søhandel paa Lifland var af den svenske
Konge bleven forbudt, og større Eskadrer maatte bestandig krydse
i Østersøen for at beskytte Handelsskibene, hvorved Møde med
svenske Krigsskibe ikke kunde undgaas og maaske Mangel paa den
fornødne Høflighed blev vist. Saaledes forenede flere Omstændigheder sig til at bryde den Fred mellem Nabostaterne, som nu havde
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varet i over 40 Aar. Den 4de April 1611 udstedte Kong Kristian
sit Feidebrev og sendte det med en Herold til I{ong Karl, der opholdt Sendebudet og først et halvt Aar senere lod ham vende tilbage
til Danmark; men af dette besynderlige Drilleri lod Kong Kristian
sig ikke afholde fra at begynde Krigen, han trængte med en Hær
ind i Sverige, indtog Kalmar By og beleirede Slottet, samt sendte en

Al,ershus I Midten nf det 17de Anrhundrede.
(Rekonstrueret efter Oplysninger I snmlldlge Dokumenter).

anden Afdeling af Hæren under Rigsmarsken Sehested imod Gøtheborg. Af de hyppige Kampe, som fandt Sted ved og om Kalmar,
er Krigen bleven kaldet K a 1ro ark rige n.
Leiligheden var nu kommen til, al Danmark kunde drage Fordel af den Udvikling, det havde givet sit Forsvarsvæsen under Freden,
paa en Tid, da Sverige paa Grund af indre og ydre Stridigheder
ikke havde formaaet at gjøre lignende Fremskridt. Sverige var desuden, dengang Kalmarkrigen udbrød, i Krig baade med Polen og
Rusland, saa der var nok at tage fat paa. Danmark havde ikke
alene forbedret sit Hærvæsen og anskaffet en fortrinlig Flaade, men
ogsaa havt sin Opmærksomhed henvendt paa Befæstningsvæsenet;
Kronborg var bygget, Fæstningsværkerne ved Akershus, Bahus, Varberg og Halmstad udvidede og forbedrede, Kristianopel anlagt og
befæstet, en Mængde Vaaben anskaffet, Kanoner støbte, hvortil endog
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Landsbykirkerne havde maatlel levere de Kirkeklokker, som kunde
undværes, eller Kobber i deres Sted. Kort sagt, man havde forberedt
sig paa alle mulige Maader.
Flaaden kom dog ikke til al spille nogen aktiv Rolle under denne
Krig; thi ihvorvel den hævdede Danmarks og Norges Høihedsrel over
de til Sverige stødende Farvande, kom det dog ikke til noget større

llahus Slot.

( Efter Pufcndorf).

Søslag, hvortil Grunden formentlig maa have været, at den var den
svenske Flaade overlegen. Straks ved Krigens Begyndelse delles
Flaaden i tre Afdelinger, ar hvilke den ene, der talte syv Skibe
under Admiral .Jørgen Daas Kommando, gik Nord paa for al
virke i Kattegattet, blokere Ell"sborg og hindre Tilførsel til Gølheborg,
den anden, der talte fem - senere syv - Skibe, kommanderedes
af Erik Urne og var bestemt til at understølle Kongens Angreb
paa Kalmar, medens Hovedflaaden, der talte fire og tyve Skibe og
kommanderedes af Rigsadmiralen , Mogens U I fe I cl , paa Skibet
Argo, skulde opsøge den svenske Flaade og enten angribe eller holde
den i Skak.
Da Kalmar By efter en tapper Modstand var falden i de Danskes Hænder den 27de Mai, begyndte Beleiringen ar Slottet fra Sø- og
Landsiden; men Karl den niende ilede med en Hær den betrængte
Fæstning til Hjælp, og Kong Kristian maatte dele sin Magt. Fra
den svenske Flaade, som havde lagt sig i Skjærgaarden Nord for
Kalmar, sendtes en Afdeling paa sytten Skibe under Admiral Bj e 1-
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kenstjerna ned i Kalmarsund og tvang Urne til at trække sig tilbage; men Rigsadmiralen afsendte da til hans Undsætning en Afdeling afHovedflaaden paa ni Skibe under Admiral Godske Lindenovs Kommando. Denne forenede Styrke fordrev atter Svenskerne
fra Kalmarsund , ved hvilken Leilighed formodentlig en mindre
Kamp er forefalden· thi de Svenske maatte efterlade Krigsskibet
Mjølkepigan paa 48
Kanoner og en Galei paa
4 Kanoner i de Danskes
Hænder.
Endelig den 3die
August maatte Kalmar
Slot overgive sig, hvorefter de Danske erobrede
Øland og indtoge den
faste Borg Borgholm ;
men da var allerede fremtraadt paa Krigsskuepladsen en ny Personlighed, hvis Dristighed
og Geni snart skulde
bringe hans Navn med
Berømmelse langt ud
over Landets Grænser:
det var Kong Karls syttenaarige Søn Gustav
Knlmnr Indtages nf de Dnnsl<e 1011.
Adolf. I Juni Maaned
var denne unge Prins
gaaet imod Kristianopel, som han overrumplede om Natten mellem
den 25de og 26de; han foer frem imod Indvaanerne og Besætningen
med uhørt Grusomhed, saa at de, der ikke fandt Leilighed til at
flygte, blev nedsablede, og Byen derefter afbrændt med alle de Oplag, som skulde have tjent den danske Hær til Underhold. Formodentlig misfornøiet over den Gang, Krigen havde taget, og de ringe
Fremskridt, den gjorde, efterat Kalmar og Øland var faldne, gik
Kristian den fjerde i Slutningen af September ombord paa Urnes
Flaade og seilede hjem med den til Kjøbenhavn. Næppe var han
borte, før Gustav Adolf drog over til Øland med en Hær paa 2000
Mand og beleirede Borgholm, medens Bjelkenstjerna atter viste sig
i Kalmarsund; vel blev han fordreven herfra paany af Mogens Ulfeld, men Gustav Adolf var efter en Beleiring paa tre Uger bleven
Herre over Borgholm og saaledes over selve Øen.
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Karl den niende, der under hele Krigstoget havde spillet en
høist besynderlig Bolle, undladt at angribe, naar Leiligheden var
gunstig, kjæmpet i urette Tid og sendt den danske Konge en næsten
latterlig personlig Udfordring, der dog blev afslaaet paa en vel
haanende Maade, denne svage og usikre Konge trak sig tilbage fra
Kalmar, netop som Gustav Adolf og Bjelkenstjerna efter Kong

J\lllmnr Slot i 2dcn Hnl\'dcl nf det l 7dc Aarhundrcdc.

Kristians Bortreise gjorde Forsøg paa at vinde de tabte Erobringer
tilbage. Han begav sig Nord paa og maa vel allerede da have
været syg og lidende; thi ankommen til Nykøping i Sødermanland
maatte han søge Leiet, og døde her den 30te Oktober 1611, 61 Aar
gammel.
Hermed var dette Aars Felttog tilende, thi ved Elfsborg og
Gøtheborg var der ikke udrettet stort, da Sehested flere Gange havde
maattet sende Tropper til Kalmar for at forstærke Kongens Hær.
Ved Elfsborg laa der flere svenske Krigsskibe og Skjærbaade, hvilke
sidste gjorde et Forsøg paa at angribe den danske Eskadre, der
kommanderedes af Daa; men de kom ilde derfra, flere af dem blev
skudte eller seilede i Sænk. Iøvrigt synes Blokaden af Gøtheborg
ikke at have været eftertrykkelig, eller man har ikke været tilfreds
med Daas ringe Virksomhed; thi i Løbet af Sommeren blev Admiral
Godske Lindenov sendt derop med et Par Skibe og havde i nogen
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Tid Kommando af Eskadren. Men om Efteraaret, da Eskadren var
bleven forøget, skaffede Jørgen Daa sig atter Opreisning. Med 16

Kristian den fjerde.
(Stik nf P. lsnkson).

bevæbnede Baade trængte han den 12te December ind i Skjærgaarden, angreb de svenske Krigsskibe og førte 7 af dem tilbage med
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sig som Bytte. Den 18cle December ankom han til Kjøbenhavn med
denne Seierstrofæ.
Karl den niendes Død endte ikke Krigen. Hans unge Søn
Gustav Adolf var bleven Konge i Sverige og manglede vistnok ikke
fra sin tidligste Ungdom af det krigerske Sind, der senere gjorde
ham saa berømt; men efter sin Fader havde han arvet Krigen med

Gustav Adolf.
(Ener Stik nf Killnn).

Rusland og Polen, og da han ikke antog, at Krigen med Danmark
vilde føre til noget gunstigt Udfald, søgte han at slutte Fred med
Kong Kristian. Tilbudet blev ikke modtaget, da den danske Konge
baabede at vinde Fordele ved at fortsætte Krigen, saameget mere
som hans Forsvarsvæsen var i ypperlig Stand. Hans Flaade var,
som flere Gange nævnt, den svenske betydeligt overlegen og udøvede
i det nye Aar, ligesom forud, et fuldstændigt Herredømme saavel i
Nordsøen og Kattegattet som i Østersøen, og Gustav Adolf lod derfor, straks ved Aarets Begyndelse, udstede Kaperbreve til enhver, der
vilde deltage i Skjærgaardens Forsvar eller angribe danske og norske
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Skibe i Søen. Hærene, saavel de dansk-norske som de svenske, bestod efter den Tids Skik fornemmelig af fremmede Leietropper, der
ofte var vanskelige at regjere og stillede Fordringer, som ikke lod
sig opfylde, hvorved Krigen blev vanskelig at føre; men dette var
ens for begge Parter.
Krigsforetagenderne begyndte i Aaret 1612 saa tidligt, at Flaaden ikke endnu kunde stikke i Søen. Kristian den fjerde brød i
Januar Maaned op med en Hær fra Skaane, drog Nord paa, lagde
sig for Fæstningen Guldborg, som han forgjæves søgte at tage ved
Storm, trængte saa ind i Vestgøtland, som han hærgede paa det
grusomste, afbrændte Huse og Byer og lagde alting øde efter sig.
Omtrent samtidig dermed brød Gustav Adolf ind i Skaane og foer
frem paa samme hensynsløse Maade som Kristian i Vestgøtland;
men han blev angrebet af Geert Rantzau , hans Hær adsplittedes,
mange nedsabledes, og Resten flygtede over den tilfrosne Vidsjø,
hvor den unge Konge selv kom i Livsfare og kun reddedes ved sin
Kamme1junker , Baners, og en uplandsk Rytters Mod. Kristian
den fjerde faldt nu ind i Halland, hvor han uformodet blev angrebet
af en stor Overmagt, nødsagedes til at flygte og kun frelste Livet
derved, at den ædle Kristen Barnekov overlod ham sin Hest og selv
nedhuggedes af Svenskerne. Denne blodige Begy ndelse af Aarets
Felttog ledede ikke til noget.
Kristian den fjerde lagde derefter en Plan til et Felttog, som
han lrnabede skulde knuse Fienden. Jønkøping, der ligger midt i
Landet ved den sydlige Ende af den lange Indsø Vettern, blev anseet som Nøglen til Sverige; havde de Danske først opnaaet en fast
Stilling her, vilde de med Lethed kunne trænge længere frem. Fra
Skaane vilde Kong Kristian selv drage med den ene Afdeling af
Hæren Nord paa langs Kysten, erobre de faste Punkter Elfsborg og
Guldborg og derefter gaa imod Jønkøping og forene sig med Geert
Rantzau, som med den anden Afdeling af Hæren skulde begive sig
fra Kalmar imod Nord, efter at have sikret sig denne Plads saavelsom Øland. Flaaden deltes, ligesom det foregaaende Aar, i tre Afdelinger; den ene, under Jørgen Daa, talte 7 Skibe, og sendtes til
Kattegattet, Hovedflaaden, bestaaende af 21 store Skibe under Rigsadmiral Mogens Ulfeld, skulde gaa til Østersøen for at opsøge den
svenske Flaade, og en tredie , mindre Afdeling, der understøttedes
af Hovedflaaden, skulde lede Foretagenderne ved Kalmar og Øland.
Den 28de April forlod Kong Kristian Helsingborg med en Hær
paa 18,000 Mand Fodfolk og 2500 Ryttere, gik imod Nord og lagde
sig den 5te Mai for den stærke Fæstning Elfsborg, hvor Daa allerede var ankommen og havde iværksat en stræng Blokade. En
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regelmæssig Beleiring aabnedes, og Kommandanten opfordredes flere
Gange til at overgive sig, men gav et bestemt Afslag, skjønt han kun
havde 500 Mand til sin Haadighed. Beleiringen blev voldsommere
og understøttedes fra Skibene, paa hvilke navnlig Kaptain Jens
Munk med Heringnæs og et andet Skib udmærkede sig ved at
afskjære Forbindelsen mellem Elisborg og Guldborg; men .Modstanden vedblev lige haardnakket, og først den 24de Mai, efterat Taarne
og Volde var nedskudte og en heftig Ildebrand havde raset i Fæslningen,overgav denne
sig til Seierherren. NogleDageefter overgav ogsaa
Guldborg sig, da
Besætningen havSkuepenge til Minde om Elfsborgs lndtngclsc.
de tabt Modet ved
at se Ell'sborgs
Skjæbne, og et stort Bytte, hvoriblandt over hundrede Kanoner, faldt
i de Danskes Hænder. Guldborg sløifedes, og Gøtheborg blev næsten
fuldstændig ødelagt.
Felttogets Begyndelse var saaledes heldig for de Dansk-Norske,
som allerede jublede, holdt Fester og slog Skuepenge til Minde om
Indtagelsen af Elfsborg; men Lykken vendte sig snart. Ved Kalmar
havde Admiral Godske Lindenov med 16 Skibe ført GPert Hantzau
over til Øland, som atter erobredes tilligemed Borgholm, skjønl den
svenske Flaade laa lige Nord for Øen og sendte en Afdeling paa
12 Skibe ned til Sundet, uden at den formaaede at hindre Landgangen. Nu drog Rantzau fra Kalmar imod Nord og Krislian den
fjerde fra Gøtheborg imod Øst, for ifølge den lagte Plan at forene
sig ved Jønkøping, men Modstanden lededes med saa megen Dygtighed, at Planen fuldstændig mislykkedes. Overalt reiste Bønderne
sig, overalt blev de Danske angrebne af smaa Bander, som pludselig
kom tilsyne, nu i en Kløft eller Hulvei, nu fra en Skov, »den lille
Krig « tilintetgjorde de store Planer, navnlig ledet af den utrættelige
Gustav Adolf, som allerede her begyndte at udfolde sit Feltherretalent. Under alle disse Gjenvordigheder blev de fremmede Leie. tropper umedgjørlige og opsætsige, og begge Hærafdelinger maatle
skyndsomst trække sig tilbage igien, skjønt Rantzau var naaet helt
op til Søderkøping. Kristian den fjerde gjorde dog endnu et Forsøg,
trængte paany frem i Vestgøtland og stod den 28de Juli for J øn-

Landgangen paa Øland 1612.

køping; men da Rantzau ikke indfandt sig, trak han sig atter tilbage, opgav sin Plan og ilede til Kjøbenhavn for at forsøge sin Lykke
med Flaaden. Hidtil under Krigen havde han været Hærfører, nu
skulde han være Admiral.
Hovedflaaden var i Kjøbenhavn for at kompletteres; Kongen
overtog Befalingen og seilede
den 11 te August
med den tilØstersøen. Den svenske Flaade havde trukket sig
tilbage til S tockholm, saa at
de Danske ikke
mødte
nogen
Hindring i Søen
og ved 'Kalmar
kunde tage endel Tropper omBorgholm Slut.
Vor Sømagt. D.
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bord. Med disse afgik Flaaden til Stockholms Skjærgaard og lagde
sig den 31te August udfor Fæstningen Vaxholm, der forsvarer Indløbet. Stor Skræk udbredte sig i den svenske Hovedstad. Ulfeld
sendte et Fartøi med en Trompeter og en Udfordring til den svenske
Flaade, der laa ved Djurgården ; men Udfordringen mod toges ikke.
Da det vilde være for voveligt at angribe den stærke Fæstning med

Fmslnln!lcn Wnxholm ,•ed lndlobcl Ul Stockholm.

Skibene, førte man Kanoner iland paa nogle Holme og begynd le en
Beskydning, der dog kun gjorde ringe Virkning. - Gustav Arlolf, som
opholdt sig i Jønkøping, fik her Efterretning om hvad der foregik
ved Stockholm, og skjønt han lige havde reist sig fra Sygeleiet, betænkte han sig dog ikke, besteg sin Hest og naaede efter et anstrængende Ridt i tre Dage og Nætter Hovedstaden den 10de December, - men da havde Kong Kristian allerede opgivet et Angreb,
der laa over Flaadens Kræfter, og var seilet hjem til Kjøbenhavn.
Det var blevet begge de nordiske Konger tydeligt, at der ikke
var noget for dem at vinde ved denne Krig, og begge længtes nu
efter Fred. Dette fik sit Udtryk ved en Forhandling, som blev ført
om Fangernes Udveksling, og som ledede til, at Fredsunderhandlinger aabnedes under engelsk ·Mægling. Den 26de Januar 1613 blev
Freden sluttet i Knærød i Halland, Sverige opgav sine Fordringer
paa Herredømmet over Lapperne, begge Riger fik Ret til at føre tre
Kroner i deres Vaaben, Øland og Kalmar blev tilbagegivet Sverige,
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der desuden inden 6 Aar skulde betaie 1 Million Rbd. i Løsepenge
for Elfsborg og Gøtheborg, der midlertidig stilledes som Pant. Pengene
blev i rette Tid betalt og Pantet tilbagegivet. Flaaden havde bevaret
Danmarks og Norges Herredømme paa Søen under hele Krigen; men de
Kampe, den fø1ie, havde kun ringe Betydning for Sømagtens Udvikling.
OP DAG ELSESREISER.
Medens Brødrefolkene, lige siden de oldenborgske Kongers første Dage, havde kjæmpet med hinanden indbyrdes om Herredømmet
her i Norden og kun opnaaet at svække hinandens Kraft, var der
i Verden udenom foregaaet store Ting, nye og udstrakte Lande med
deres uudtømmelige Skatte var opdagede, nye Veie til Indien fundne,
Seilads rundt om Jorden foretagen. Dette skete i det 15de og 16de
Aarhundrede, og det var navnlig Ønsket om at finde Søveien til
Indien, til , Krydderiernes Land«, som gav Stødet til Europæernes
saa hurtigt voksende Kjendskab til de andre Verdensdele og til Jordens Udstrækning.
Geografien er fornemmelig en Erfaringsvidenskab, og det Trin,
hvorpaa den til de forskjellige Tider har staaet, har derfor rettet
sig efter Folkenes Dannelse og Foretagelsesaand, efter de forskjellige
Folkeslags Forbindelser, samt Handelens og Søfartens Udstrækning.
De Folk, som ved deres Bedrifter og Kulturstandpunkt spillede den
mest fremtrædende Rolle i Oldtidens Historie, boede saagodtsom
alle ved Middelhavets Kyster, som Fønicierne, Jøderne, Ægypterne,
Grækerne, Romerne, Karthagenienserne, eller dog ikke ret langt fra
dette Hav, som Perserne og Mederne. Igjennem mange forskjellige
Slags Berøringer i Fred og i Krig, ved Handelsforbindelser, Reiser,
Krigstog og tilsidst ved Roms Herredømme over alle Landene ved
Middelhavet blev der efterhaanden indvundet et meget udstrakt
Kjendskab til Midten af den gamle Verden, fra Afrikas Ørkener
imod Syd til Donau og Rhin imod Nord, og fra Atlanterhavet imod
Vest til Indien imod Øst. Om de Lande, som laa fjærnere imod
Nord, Syd og Øst, havde man vel nogen Kundskab og nogle Efterretninger; men da disse var gaaede igjennem mange Hænder, var
de bleven saa usikre og blandede med eventyrlige og fantastiske
Tilsætninger, at det vel kan siges, at de yderste Dele, saavel af
Europa som af Asien og Afrika, var fuldstændig ukjendte for de
gamle Grækere og Romere. Som Træk, der viser, hvor udstrakt
Handelsrøret og Søfarten allerede var i den fjærne Oldtid, og hvor
nøiagtige Kundskaber der kunde indsamles, behøver her blot at
mindes om, at det gamle Handelsfolk, Fønicierne, som seilede gjen23*
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gennem Gibraltar
strædet til Nordsøens og Østersøens Kyster, ogsaa
har 0111seilet Afrikas Kyster - en
Seilads, som dog
blev uden Resultat - , og at den
græske Geograf
Ptolemæus for
over 1700 Aar siden har kjendt visse Hovedtræk ar
Den lijcndlc Verden Anr 1000.
Afrikas Geografi.
Da Romerriget bukkede under for de vandrende Folkeslag, gik
den romersk-græske Kultur tilgrunde, og i de første Aarhundreder
af Middelalderen var selv de lærdes Kjendskab til Landene og
Folk.ene kun ringe og uklart imod Oldtidens; ikkun de Folkeslag,
som foer vidt og bredt omkring, som Nordboerne, havde et forholdsvis klart og udstrakt geografisk Begreb. Ved Korstogene udvidedes
betydeligt Kjendskabet til en større Del af .Jorden; Middelhavshandelen
udviklede sig, og Berøringen med Araberne, som dengang var de
europæiske Folk overlegne i Magt, Handelsaand og Dannelse, virkede
ikke lidet til den geografiske Kundskabs Fremme. Samtidig hermed
begyndte paany Studiet af de gamle Videnskaber, de lærde granskede
i Oldtidens Skrifter og vandt derved klarere Kundskab og Forestilling om Jorden og
dens Form , end
man ellers paa den
Tid besad.
Hos de europæiske Folkeslag
ytrede der sig efter
Midten af Middelalderen en stærkere Higen efter at
kjende Jorden og
nyde dens Goder.
Den kjendte Verden Anr 1500.
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Nye Folkeslag indtraadte i de handlende og søfarende Nationers Række
og stræbte efter at finde saadanne
Handelsveie, som ikke allerede var
optagne eller benyttede af andre. I
flere Aarhundreder havde man fra
Gibraltarstrædet mod Syd langs Afrikas Vestkyst kun seilet indtil Forbjerget Bojador, der ligger omtrent
150 Mil fra Strædet; længere dristede
man sig ikke. De søfarende havde
frygtet for, at, naar de gik længere
mod Syd, til Jordens Ækvator, vilde
Skibene antændes afVarmen, Havets
Vande koge og Menneskene blive
Henrik Sofareren.
forvandlede til Negere. Alt, hvad
der laa sydligere end Bojador, var
i Begyndelsen af det femtende Aarhundrede ganske ubekjendt.
Da begyndte Opdagelsesreiserne, og det var Portugiserne, som
gav det første Stød. I Aaret 1415 havde de, under Johan den første,
erobret Ceuta, der ligger paa den afrikanske Kyst ved Gibraltarstrædet, og ved at sætte Foden paa Afrikas Fastland faaet en Forsmag paa at udvide deres Besiddelser i denne Verdensdel. Kongens
berømte Søn Henrik, der har fa aet Tilnavnet Nav i gat o r (Søfareren), deltog i dette Tog, og han blev senere den ledende Aand
i de portugisiske Opdagelsesreiser.
Som allerede anført, gik
disse fornemmelig ud paa at
finde Søveien til Indien, hvorved man ikke alene forstod det
nuværende Ostinclien, men hele
den sydlige og østlige Kyst af
Asien, Kina ogJ apan, om hvilke
man havde faaet adskillige Efterretninger ved Venetianeren
Marco Polos Reiser i Slutningen af det trettende Aarhundrede. Handelen paa de østasiatiske Lande var nemlig meget besværlig; den maatte paa
lange Strækninger udføres ved
Portugisisk Knrn,·elle.
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Karavaner, idet Varerne den største Del afVeien førtes overLand;
de gik igjennem mange Hænder,
maatte ofte svare høi Told og
blev derved særdeles kostbare.
Henrik Navigator og hans Venner havde kun for Øie Søveien
om Afrika, og alle deres Bestræbelser gik ud paa at udforske
denne.
I Aarene 1418 og 1419 opdagedes de nordlige kanariske
Øer, Porto Santo og Madeira;
1432 seilede en Portugiser forbi
Forbjerget Bojador, den Grænse,
man ikke tidligere havde vovet
at overskride, og da Frygten for
de uovervindelige Naturforhold
saaledes var hævet, gik Heiserne
bestandig længere imod Syd. 1445
\'øsco de Gnmu .
(Ener Mnlcrl).
opdagedes det grønne Forbjergs
Øer, kort efter at Azorerne, der
ligger omtrent 200 Mil Vest for Portugal, var fundne. Men det var dog
først i Aaret 1486, længe efterat Henrik Navigator var død (1460), at det
lykkedes Portugiseren :Bartholommeo Diaz at naa Sydspidsen af
Afrika. Han forlod Portugal med to Skibe, og da han naaede rlen
sydlige Ende af Afrika, blev han af vestlige Storme dreven om paa
Sydostkysten, hvor :Mandskabet vægrede sig ved at seile videre og
nødte ham til al vende om. Paa Tilbageveien opdagede han del
Forbjerg, som Kongen ved hans Tilbagekomst i December 1487 gav
Navnet det gode Haabs Forbjerg som en Forhaabning om den nær
forestaaende Opdagelse. 1497 udrustedes en ny Ekspedition paa
fire Skibe under Bartholommeo Diaz' Tilsyn; Kommandoen ove1·
Skibene gaves til V as co de G a m a, der afseilede fra Portugal
den 8de ,Juli, naaede det gode Haabs Forbjerg i Slutningen af November, anløb Øen Madagaskar tre Maaneder senere og ankom til
Calicut i Ostindien den 20de Mai 1498. Den 29de August tiltraadle
han Tilbagereisen og ankom til Po11ugal Aaret efter - Søveien til
Indien var fonden.
Allerede forinden denne Heise blev udført, var et andet Land
opdaget, en anden Søvei fonden, hvortil Impulsen ikke var udgaaet
fra Portugal, men fra Spanien. Ledet af Forestillingen om Jordens
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Kugleform havdeGenueseren Kristoffer Kolumbus
vundet den Overbevisning, at, naar man
fra Europas Vestkyst
seilede imod Vest,
tværs over Atlanterhavet, maatte man
ogsaa naa til Indien.
Med tre smaa Skibe,
af hvilke den spanske Regjering havde
udrustet de to , medens han selv havde
føiet det tredie til,
forlod han den 3die ,
August 1492 den
spanske Havn Palos
ved Atlanterhavets
Kyst og landede, efter en besværlig og
eventyrlig Reise
tværs over Verdenshavet, midt i Hjertet
af Amerika, paa
Guanahani, en afBahamaøerne, den 12te
Vasco de Gamas Flagskib.
Oktober samme Aar.
Den 4deMarts 1493 kom han tilbage til Europa, til Tejofloden ved Lissabon, med Efterretning om det heldige Udfald af sin Ekspedition. Skjønt
Kolumbus allerede var en ældre Mand (man antager 56 Aar), då han opdagede Amerika, udførte han dog fire Reiser til det nye Land; paa den
første (1492- 93) besøgte han Bahamaøerne, Kuba og Haiti (St. Domingo); paa den anden (1493- 96) de østlige Antilier, St. Croix,
Portorico, Jamaica og Haiti ; paa den tredie (1498-1500) Øen Trinidad,
et Stykke af Sydamerikas Nordkyst, navnlig Pariabugten, og atter
Haiti; og endelig paa den fjerde (1502-4), foruden Haiti og Jamaica,
en stor Strækning af Mellemamerikas Østkyst, den inderste Del af
det caraibiske Hav. Kolumbus vidste dog ikke selv, at han havde
opdaget en ny Verdensdel, men stod endnu ved sin Død, der indtraf
den 20de Mai 1506, i den Formening, at de Lande, han havde be-
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søgt, henhørte til det østlige
Asien, til Indien, Krydderiernes Land; og da Feiltagelsen
snart efter hlev opdaget, kaldte
man de ar ham fundne Øer
Vest-Indien til Forskjel fra det
Indien, der laa imod Øst.
Opdagelsen af nye Lande
og Have gik nu Slag i Slag
og undlod ikke at gjøre deres
store Indflydelse gjældende
paa Europas søfarende Nationer, fornemmelig paa Spanierne Portugiserne, Hollænderne og Englænderne. De
aahnede nye Handelsveie,
bragte helt nye Handelsvarer
paa de europæiske Markeder,
gav Søfarten et umaadeligl
Opsving, udvidede Kjendskabet til Jorden, til en hidtil
ukjendt Natur og fremmede
Folkestammer, aabnede Blikket for det store i Naturen
l\fisloffcr Kolumhus.
og vakte Europæerne til nyt
, Ener el som nutcntisk nnsct Mnlcri}.
Liv og dristige Foretagender.
Skjønt Efterretningerne om de nyopdagede Lande kun langsomt
spredte sig ud over den gamle Verden, var de dog allfor betydningsfulde til længe at kunne forties, og snart vilde alle med til
den store Væddekamp.
For at undgaa en opdukkende Strid
imellem Spanien og Portugal om Besiddelsen ar de nye Lande
enedes de to Magter ved Pavens Mellemkomst om, at alle de Landsdele, som opdagedes Vest for Meridianen, 100 Mil Vest for Azorerne,
skulde tilhøre Spanien med Forpligtelse til her at udbrede Kristendommen, medens Portugal skulde have Ret til de opdagede Lande
Øst for den samme Linje. Kort Tid efter blev imidlertid denne Linje
ved en Overenskomst imellem Spanien og Portugal, forandret til en
anden, der laa 100 Mil Vest for de kanariske Øer.
I Aarene 1497-98 seilede Sebast!an Cabot, en Venetianer,
der var gaaet i engelsk Tjeneste, med engelske Skibe over det nordlige Atlanterhav og landede i Nordamerika, hvis Kyster han undersøgte fra Labrador lige indtil Florida. 1499 seilede Spanieren
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Alon so de Hoj ed a, ledsaget af
Amerigo Ves- •
pucci,tilSydamerikas
Fastland,
som undersøgtes
indtil 2 Graders
nordlig Bredde.
Aaret efter opdagede Portugiseren
Pedro Al varez
Cabral, som var
paa Reise til Ostindien og for at
undgaa Vindstille
i Guineabugten
havde holdt vestlig i Farvandet,
tilfældigvis Kysten
af Brasilien paa
omtrent 10 Graders sydlig Bredde
i Provinsen Pernambuco.
1513
lndfodte betaler Kolumbus Sknl.
naaede en Spanier
(Efler el gammelt BIiiede).
Bal b oa, ved at
gaa over den mellemamerikanske Landtange, første Gang det stille
Hav, som han, ved at vade ud i Vandet med Svær~ og Skjold, tog
i Besi.ddelse for den spanske Ifonge. 1520 fandt den dristige Sømand
Magelhaens, en Portugiser i spansk Tjeneste, det Stræde, som
bærer hans Navn; han seilede igjennem Strædet, fortsatte sin Vei
imod Nordvest og naaede Filippinerne, hvor han faldt i en Kamp
mod de indfødte; men Skibet fortsatte Reisen igennem det indiske
Hav, Syd om Afrika, tilbage til Spanien, og blev den første Verdensomseiler. Saaledes opdagedes det umaadelige Verdenshav, der strækker sig imellem Amerika og Asien; men dog hengik der lang Tid,
inden dets »Skyer af Øer« blev fundne. Med Opdagelsen af Landene langs Amerikas Vestkyst gik det ligeledes kun langsomt, Spanierne havde tabt Interessen for nye Undersøgelser, de havde nok at
beskjæftige sig med i de alt fundne Lande, og i Begyndelsen af det
17de Aarhundrede ophørte deres Opdagelse~reiser aldeles.
En af Følgerne af de store Opdagelsesreiser var, at man havde
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fundet to Søveie til
om Afrika, og den
dog kun den første
erfaret, at der Øst

Indien, den ene, der kaldtes Portugisernes, Syd
anden, Spaniernes, Syd om Amerika, af hvilke
blev benyttet som Vei til Indien. Man havde
for Asien laa et stort Verdenshav, adskilt fra
Atlanterhavet ved en langstrakt
Verdensdel fra Nord imod Syd;
men om denne nogensteds var
gjennemskaaret af Havet, om
man tværs igjennem dette Land
kunde finde en Søvei fra Europa til Indien, eller om man
kunde seile Nord om det, vidste
man ikke.
Seiladsen langs den østlige Kyst af Amerika gjorde
det imidlertid snart indlysende,
at igjennem Fastlandet var der
ingen Passage, og Haabet stod
nu ene til at finde en saakaldl
Nord vestpassage, der skulde komme til at give Anledning til saa mangt et dristigt
Togt, Ofre af saamange brave
Søfolks Liv, og lige indtil vore
~lugell111cns.
Dage
fremkalde farefulde Eks( lmcr ~lnlcrl).
peditioner, til hvilke saamange
kjække og udholdende Sømænds Navne er knyttede. Al Kristian
den fjerde, hvis Hegjering falder saa langt hen i Opdagelsernes
Tid, ikke kunde lade disse hengaa uden at tage Del med i deres
Udbytte, vil man efter hans store Virkelyst finde naturligt; al han
ikke med Ro kunde se paa, at andre søfarende Nationer, navnlig
Hollænderne, ellerat Poi-tugiserne og Spanierne havde anvist Søveien
til Indien, satte sig fast i hine fjærne Lande og tilegnede sig den
rige, indbringende Handel med de kostbare Varer, er en Selvfølge.
I denne Handel maatte han have sin Del. Heller ikke kunde de
fremmedes Bestræbelser efter at finde en Nordvestpassage, »en Vei
udenom Verden «, være ham ligegyldig, saa meget mere som denne
Vei maatte berøre Grønland, der laa under den danske Krone.
Det er Planer i disse to Retninger, som her skal være Gjenstand
for Omtale.
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OVE GJEDDES EKSPEDITION TIL INDIEN.

1618-1622.

I hele det sekstende Aarhundrede var Handelen paa Ostindien
udelukkende i Portugisernes Hænder, og selv Hollænderne nøiedes
med at hente de indiske Varer i Lissabon. Dette Forhold vedblev
endnu i nogen Tid, efterat Portugal var blevet forenet med Spanien
(1580), og først d~ dette for at undertvinge Nederlandene nægtede
de hollandske Skibe at komme til Portugal for at hente indiske
Varer, forsøgte Hollænderne selv, i Aaret 1595, at sende Skibe om Kap
det gode Haab til Asien. Forsøget lykkedes over al Forventning.
Portugiserne havde i den lange Tid, de var ene om Handelen paa
Asien, tilvendt sig store Landstrækninger i denne fjærne Verdensdel
og havde behandlet Indvaanerne med stor Hensynsløshed og Ringeagt; disse betragtede derfor Hollænderne som deres Befriere for det
portugisiske Aag, modtog dem venlig og gjorde alt for at fremme
deres Handel, saa at ogsaa disse snart opnaaede ikke alene fri
Handel paa de store og frugtbare Øer, men ogsaa faste Eiendomme.
I Aaret 1602 oprettedes i Holland det ostindiske Kompagni, og
Handelen tog snart et stort Opsving. Belærte af Hollændernes
Eksempel kom snart andre Nationer med; 1601 stiftedes i London
et Kjøbmandsselskab, som Dronningen gav Eneret til at handle paa
Ostindien, og 1604 stiftedes et lignende Selskab i Frankrig, hvilket
sidste dog ikke udsendte sin første Ekspedition før i Aaret 1615 og
efter et Par uheldige Forsøg indskrænkede sig til at seile paa Madagaskar. Heller ikke Englændernes Handel paa Asien gik i Førstningen saa godt, som man kunde have ventet af denne store Sønation, hvortilAarsagen formentlig maa søges i Pengetrang og Mangelen
paa en ordnet Plan, saa at Følgen blev, at Hollænderne hurtig tog
Løvens Part af den nye Høst i Asien.
Danmark-Norge stod paa en god Fod med Holland, der i hele den
Tid, det arbeidede paa at komme med ind i den indiske Søhandel,
viste en næsten uforklarlig Forekommenhed. Mange dansk-norske Søfolk var med Raa de hollandske Ekspeditioner til Ostindien, og da der
i Aaret 1617 udkom et Forbud imod at antage fremmede paa de
hollandske Skibe, blev de Danske og Norske kort efter undtagne herfra.
Formodentlig har Holland ikke betragtet Danmark-Norge som nogen
farlig Medbeiler i den ostindiske Søhandel, og paa den anden Side
ment, at dets Skibe kunde yde Hollænderne Bistand i de fjærne Farvande imod Portugiserne og Englænderne.
Handelens og Søfartens almindelige Opblomstren i Danmark og
Norge, de Efterretninger, som de danske og norske Søfolk, der havde
været i hollandsk Tjeneste, bragte hjem med sig om Seiladsen paa In-
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dien, og de Fordele, som navnlig Holland havde af den rige, ostindiske
Handel, gjorde, at Kristian den fjerde efter Freden med Sverige for
Alvor begyndte at tænke paa, ogsaa i Danmark at faa stiftet et saadant Selskab som det hollandske eller engelske. Herlil kom, at
allerede dengang adskillige ansete hollandske Kjøbmænd , saasom
Krappe, van Osten o. n., var bosiddende i Kjøhenhavn , og disse
støttede Kongens Plan. Kristian- den (jerde he,wendte sig til den
hollandske Regjering, der gav ham
alle de Oplysninger,
han forlangte, og
Roland
Krappe,
som selv havde været i Ostindien, stod
Kongen bi med sine
Raad. Følgen blev,
at det ostindiske
Kompagni i Kjøhenhavn stiftedes
ved Pengetilskud af
ende) rige og høitstaaende
Mænd,
Den kjemllc Verden Anr 1600.
blandt hvilke adskillige Hollændere, og at et Patent, indeholdende 33 Artikler, for
det nye Selskab blev udstedt ar Kongen paa Antvorskov den 17de
Marts 1616; det lød foreløbig paa 12 Aars Eneret til den ostindiske
Handel.
Nu skulde en Ekspedilion udrustes, og om muligt en Trnktal
afsluttes med et ar Rigerne i Indien. Regjeringen skulde slille to
Krigsskibe til Raadighed og Kompagniet selv levere de andre Skibe.
Det synes, som om det Sted, man efter Krappes Raad først havde
tænkt at gjøre til Maal for Reisen, var Forindiens sydøstlige Kysl,
Koromandelkysten; men da ankom til Kjøbenhavn en Mand, Marcel is Boschouwer, en Blanding af en officiel Gesandt og en
Eventyrer, der vandt Kongens Tillid og udvirkede, at Reisens Bestennnelse blev den store og frugtbare Ø Ceylon ved Forin<liens
Sydostkyst.
Ceylon, denne deilige Ø med sin yppige tropiske Plantevæksl,
sine Kaneltræer, ægte Perler og Flokke af vilde Elefanter, regjeredes
af en indfødt Keiser, Genera d t Adas sin, til hvem flere U nclerkonger og Fyrster stod i et Afhængighedsforhold, og den havde i
de sidste hundrede Aar været Skuepladsen for voldsomme Kampe

237
med de fremmede. Omtrent Aar 1300 var en Kineser strandet paa
Kysten under en Storm, en klog og talentfuld Mand, der snart opkastede sig til Regent over Øen og blev dennes første Keiser; han
udgav sig for en Søn af Solen, hvorfra Soltilhedelsen paa Øen hidrører, og hans Efterkommere kaldte sig Riddere af den gyldne Sol.
Kort efter Opdagelsen af Søveien til Indien ankom Portugiserne til
Ceylon, landede i Egnen ved Kolomho og hyggede sig straks her et
befæstet Sted, hvorfra de trængte videre frem, satte sig efterhaanden
i Besiddelse af de vigtigste Havne, bekrigede Fyrsterne, tog Del i
de forskjellige Tronstridigheder og syntes omsider at skulle opkaste
sig til Herrer over hele Landet med dets Hovedstad Kandy; men
da var Singalesernes Taalmodighed sat paa den yderste Prøve, de
stridende Fyrster forenede sig, og Portugiserne blev drevne tilbage
til deres befæstede Havnepladser. Don Jan blev nu Keiser, og under
ham ankom, o. 1600, den første hollandske Ekspedition til Øen.
Don Jan døde 1604, efterladende sig en umyndig Søn og to Døtre,
og da hans Halvbroder Generadl Adassin ægtede Enken, blev han
udnævnt til Keiser.
Adassin søgte at træde i Venskabsforhold til Hollænderne, for
hos dem at faa Hjælp imod Portugiserne; thi endskjønt den lang
varige Krig imellem Holland og Spanien-Portugal endte i Aaret 1609,
vedblev dog Stridighederne imellem de to Magter i det fjærne Indien,
og Hollænderne søgte at fortrænge Portugiserne fra Ceylon. For at
fremme dette opsatte de en Traktat, som Marcelis Boschouwer, dengang hollandsk Kjøhmand paa Koromandelkysten, i Aaret 1611
overbragte Keiseren i Kandy. Denne tiltraadte ikke alene Traktaten
- ifølge hvilken Hollænderne tilsagde Singaleserne Hjælp imod
Portugiserne, og til Gjengjæld fik Tilladelse til at anlægge en Fæstning paa Kysten og opføre Pakhuse i Kandy, ligesom det bestemtes,
at to Hollændere skulde have Sæde i Keiserens Raad - men blev
endog saa indtagen i Boschouwer, at han anmodede ham om at
blive i Kandy som hans Ven og Raadgiver. Boschouwer gjorde sig
snart uundværlig, gav Keiseren mange gode Raad og Formaninger,
var til Gjengjæld Gjenstand for store Æresbevisninger og udnævntes
til Prins af Migomme og Admiral. Han stod paa sin Lykkes Tinde;
men snart begyndte Sagerne at gaa mindre godt. Hollænderne, som
var i Begreb med at sætte sig fast paa Molukkerne og Øen Java,
hvor Forholdene var bekvemmere, blev efterhaanden mer og mer
lunkne, de indfødte Underkonger gjorde sig opsætsige og vilde ikke
betale Skat, Portugiserne..l>Jev mere paatrængende, og tier var ikke
andet for at gjøre, end at Keiseren i Marts 1615 maatte sende sin
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betroede Ven som Gesandt til Holland eller hvorsomhelst han kunde
finde nogen, der vilde yde Adassin Bistand.
Boschouwer tog først til Hollænderne paa Java; og da disse
undslog sig for at give den forlangte Hjælp, reiste han til Holland
og henvendte sig til Regjeringen selv; »men (siger Holberg) saasom
en Profet er aldrig mindre agtet end udi sit Fædreland «, vistes ham
ikke her den Udmærkelse, han som Prins og keiserlig Gesandt
mente at have Krav paa, og tilmed var den hollandske Regjering
ikke sindet at følge den afsluttede Traktat, formodentlig paa Grund
af, at dens Opmærksomhed i Indien var begyndt at vende sig i en
anden Retning. Fornærmet herover blev Boschouwer meget glad
ved at høre, at et oslindisk Kompagni var stiftet i Danmark og en
Ekspedition under Udrustning. Han lavede sig straks en med store
Segl behængt Fuldmagt, der skulde passere for at være Keiserens,
og forsynet med delte Dokument reiste Prins Migomme saa Lil
Kjøbenhavn og forestilledes for Kongen den 7de November 1617.
Han foregav at ,·ære sendt direkte af Keiseren af Ceylon for al
slutte en Handels- og Venskabs-Traktat med den dansk-norske SLaL.
Det er mærkeligt, at Kristian den tjerde med saa megen Godtroenhed gik ind paa den hollandske Eventyrers Forslag og fæstede
Lid til hans Fortællinger. Dokumentet maa vistnok være blevet
anseet for ægte, thi Traktaten kom snart istand, en besynderlig Traktat,
der blandt andet indeholdt den Absurditet, at der foruden det danske Ifompagni i Kjøhenhavn skulde stiftes et singalesisk paa Ceylon,
og at der skulde tilstaas Singaleserne samme Rettigheder i Danmark,
som der tilstodes de Danske paa Ceylon. Man skulde have ventet
paa at se et singalelisk Skib i de europæiske Farvande! Endelig
vedtoges det, at Boschouwer skulde følge med den Ekspedition, som
var bestemt til at afgaa.
De to Krigsskibe, som blev udtagne til at udføre den lange
Reise, var Orlogsskibet Elefanten og et mindre Skib D av i cl ;
Kompagniet stillede de to store Handelsskibe Kristian og Kj ø benhavn, der var armerede med l{anoner, som Tilfældet var i den
Tid med de Skibe, der gik ud paa Reiser, hvor de kunde ven le
at træffe Fribyttere underveis. Foruden Besætningerne af Officerer
og Mandskab skulde Ekspeditionen have 300 Mand Soldater med
som Bistand til Keiseren af Ceylon, der herfor skulde betale en
Sum af 100,000 Specier. Desuden skulde en lille hollandsk Proviantskude følge med paa Veien.
Til Chef for Ekspeditionen og Leder af de paatænkte Underhandlinger paa Ceylon valgtes den unge Ove Gj edde, som udnævntes til Kommandør, men sædvanligvis paa Togtet, paa Grund
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af sin Stilling, blev kaldet Admiral. Han var født i Halland den
17de December 1594 og havde saaledes endnu ikke fyldt sit 24de

Ove Gjeddc.
(Efter et Kobberstik).

Aar, da han afseilede til Indien. Hans Fader var Brostrup Gjedde,
senere Lehnsmand over Gulland, gift med Dorothea Ulfeldt, i hvis
kjærlige Hus han tilbragte sin Barndom. Fra sit 13de til sit
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18de Aar studerede han ved den adelige Skole i Sorø og derefter
2 Aar ved Universiteterne i Wittenberg, Leipzig og Jena. Efter et
kort Besøg i Hjemmet, hvor begge hans Forældre imidlertid var
døde, reiste han til Holland, gjorde Tjeneste i Hæren , og reiste
derefter til Kjøbenhavn, hvor han havde forskjellige Ansættelser,
blandt andet ved det kgl. Kancelli. Søvæsenet havde han ikke nærmere Kjendskab til, uden forsaavidt han kan have lært nogel deraf
under sit Ophold i Holland; derimod udmærkede han sig som en
duelig, paalidelig og kundskabsrig Forretningsmand, der viste slor
Hengivenhed mod Kongen, som ved sit personlige Kjendskab til den
unge Adelsmand maa have vundet særlig Tillid til ham.
Den 14de November 1618 var den lille Eskadre færdig til At:.
seiling og forlod samme Dag Kjøbenhavns Rhed, for i Sundet al
træffe de endelige Forberedelser og aftale, paa hvilke Steder man
underveis skulde samles i det Tilfælde, at Skibene blev skilte fra
hverandre. 0 ve Gj ed des Flag vajede paa Orlogsskibet E I er an ten,
Boschouwer og hans Hustru var ombord paa David, Eskadrens
næstkommanderende, Thyge Stygge, paa Kristian. Hvert af
Skibene havde sin Kaptain og sin Skipper, saaledes at den første
førte Kommandoen over Skibet og den sidste ledede den egentlige
Navigation, som Skik og Brug var i hine Tider, da de øverstbefalende
paa Skibene olle ikke var Søfolk. Eskadrens Visitatør (Overforvalter
eller In ten dan t), der forestod Provianteringen og Besætningernes
Forsyning, var Hollænderen Herman Rosenkrantz, og Tropperne
kommanderedes af Erik Grubbe og Niels Rosenkrantz. Der
fandtes paa Skibene adskillige Kjøbmænd, danske og hollandske,
flere unge adelige Officerer og Kadetter (Adelburst), som skulde uddannes paa Søen, mange . fremmede, navnlig hollandske Søfolk, og
vistnok adskillige Fruentimmer (det hedder nemlig et Sled i Ove
Gjeddes Beretning, at Piger ikke maatte bespises i Kahytten). De
fornemste Kjøbmænd var Hollænderne Peter van Zanten og Amcling van Osten.
En stor Vanskelighed for Ekspeditionen var Mandskabets Bespisning og Forsyningen med Proviant og Vand. Der blev straks
ved Reisens Begyndelse og ofte senere af det saakaldte brede Raacl
(det vil sige det for Eskadren fælles Raad, medens Skibsraaclcl
kun omfattede det enkelte Skib) truffet Bestemmelse om, hvor stor
Ration der maaUe uddeles til hver Mand, hviike Maaltider der
maatte holdes, hvor ofte der skulde uddeles Fisk og hvor ofte Kjød m. 111.,
og Bestemmelserne omfattede ligeledes Udskjænkning af Vin og lignende. Men Vanskeligheden ved Tilveiebringelsen af god og rigelig
Proviant samt godt Drikkevand viste sine ødelæggende Virkninger i
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Mandskabets Sundhedstilstand; Skjørbug og andre Sygdomme, der
krævede mange Ofre, brød ud paa Reffien, hvilket blev den mørkeste
Side af denne Danmarks første Ekspedition til Indien.
Allerede den 18de August forud var Roland Krap p e afsendt
med Jagten Øresund, for uden Ledsagelse at gaa først til Ceylon og
anmelde Eskadrens Ankomst for Keiseren, og derfra til Koromandelkysten, den sydøstlige Kyst af Forindien, fra hvilken Ceylon adskilles
ved Palksstrædet. Den 29de November, efterat Eskadren allerede
een Gang havde været ude i Kattegattet, men maattet vende om igjen
for Modvind, forlod den Sundet, sendte Kronborg sin Afskedshilsen
og satte Kursen Nord i. Det første Mødested eller Samlingsplads
var bestemt at skulle være Øen Wight i Kanalen, det næste Kap
Verde eller Ile de May, en af de kapverdiske Øer, derefter Taffelhay
·ved det gode Haabs Forbjerg og endelig Øen Mayotte, Nord for
Madagaskar. Det ene Skib skulde vente paa Samlingspladsen en
vis Tid paa de andre, og kom de ikke, da skulde det ved Kysten
nedgrave Breve med alle Slags Efterretninger og sætte en Pæl i
Jorden med Indskrift.
Den første Del af Reisen var ikke heldig, Skibene splittedes
straks ad i del stormfulde Veir, Kristian blev lækt og maatte søge
Havn i Norge. Den 17de December naaede Elefanten Wight,
hvor David allerede var ankommet, og samme Dag indfandt Kj øh en havn sig. To Dage efter kom den hollandske Skipper med
Proviantskibet; men endnu savnedes Kristian. Ventetiden benyttedes til at ordne forskjellige Sager, anskaffe Proviant m. m.;
men allerede her begyndte Ove Gjeddes Besværligheder, det sammenblandede Mandskab gjorde ham mange Vanskeligheder, strænge Forholdsregler maatte tages for at forhindre Uordener iland og paa
Skibene, og den keiserlige Gesandt, Prinsen af Migomme, viste sig
meget opsætsig imod Eskadrens Chef. Flere Gange er det Admiralens Agt at seile videre, men han møder forskjellige Hindringer.
Omsider, midt i Januar Maaned 1619, kommer Thyge Stygge reisende
over Land til Eskadren og melder, at Kristian ligget· ved Downs,
Syd for Themsens Munding, at det har været i Norge for Søskade,
men nu er istand til at fortsætte Reisen, og han faar Ordre til straks
igjen at begive sig til Skibet og seile med det til Wight.
Den 23de Januar, da Eskadren omsider var bleven samlet og
seilklar, lettede den og seilede videre gjennem Kanalen Vester paa.
Denne Del af Reisen, indtil det næste Samlingssted, gik i det hele
taget godt, og det synes som om Skibene hele Tiden har holdt sig
samlede. I Almindelighed seilede de i Linje, med det svageste
Skib, den hollandske Proviantbaad, i Spidsen som Fører. Det var
Vor Samagt. D.
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dennes Pligt al holde Udkig, at gjøre Signal , naar han opdagede
Land eller Fare, at lodde for Grunde eller lignende. Admiralen
kunde uddele visse Befalinger og de underordnede give Meldinger
ved Signaler med Flag eller Skud; men Kursen , som skulde styres,
var forud bestemt i det brede Raad og maalte ikke uden Nødvendighed fraviges. Naar Raadet skulde samles, blev et Silkeflag heist
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paa Admiralskibet, og Raadels l\Jedlemmer fra de andre Skibe havde
da at indfinde sig der.
Den 6te Februar passeredes Madeira. Da man fik Kap Verde
i Sigte, løb Elefanten et Stykke forud med den hollandske .Jagt,
og da Admiralen saa, at der inde i Havnen laa 6 Skibe fortøiede,
lod han Jagten lægge sig nærmere ind under Land, medens han
selv seilede et Par Mil udefter, forenede sig med de tre andre Skibe
og gik til Ankers under en af Øerne. Han antog nemlig Skibene i
Havnen for Sørøvere og vilde Jokke dem ud ved Hjælp af den
hollandske Fløite; og hans Anslag lykkedes. Morgenen efter kom
3 af Skibene ud fra Havnen og gav sig til at forfølge Provianlskibet.
Ove Gjedde lod straks E I e fan tens Ankertoug kappe, forfulgte Fribytterne, der viste sig at være Franskmænd, efterfulgtes af de andre
danske Skibe, og erobrede to af Fribytterne efter en kort Kamp;
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det tredie løb sig fast paa Land og blev opbrændt. De tre andre
Skibe, som laa i Havnen, udgaves for at være Kjøbmandsskibe, men
har formodentlig ogsaa været Fribyttere, da de i al Stilhed listede
sig bort den følgende Nat.
Ove Gjeddes Eskadre blev saaledes forøget med to Skibe, af
hvilke det ene, der hed Den gyldne Løve, men blev omdøbt til
Patientia, var paa 32 Kanoner og kommanderedes af en Engelskmand eller Tysker ved Navn Sam u e I Fischer, det andet var en
svagt armeret Jagt, der blev kaldet Jægeren. De blev besatte med
Folk fra de andre Skibe, Thyge Stygge tog Kommando af P at i en ti a, Hans Lindenov af Jægeren, og de franske Matroser fordeltes paa Eskadren, hvis blandede Besætning derved blev end mere
broget. Fribytterkaptainen kom ombord paa Kjøbenhavn, hvor
han en af de følgende Dage sprang i Vandet for at flygte iland,
men blev opfisket, stillet for en Krigsret og dømt til Døden, hvilken
Dom han kun undgik ved Boschouwers og hans Hustrus Forbøn.
Nogle Maaneder efter opdagedes det imidlertid, at han søgte at forlede Franskmændene til at gjøre Mytteri; da dømtes han atter og
blev omsider hængt under Bougsprydet, hvad han længe kunde
have fortjent.
Skibene løb ind til et Sted ved Kysten for at tuske med de
indfødte og forskaffe sig Forfriskninger og Vand; Landgangen var
meget vanskelig paa Grund af den høie Brænding, Negrene, som
man traf, var ikke meget venskabelige, og Vandet slet. Eskadren
laa her henimod en Maaned og havde flere Fataliteter. En Dag i
Marts, da endel Mandskab var iland med en Fændrik og badede,
medens Baadene var sysselsatte paa et andet Sted og Vaabnene
henlagte paa Stranden, blev de overfaldne af de indfødte, som formodentlig vilde hævne sig over, at Gjedde havde taget nogle Negre
med sig ombord; 31 Mand blev dræbte eller tagne til Fange, og
kun 11 af dem udleverede igjen til den danske Eskadre. Den 20de
Marts seilede Skibene til de kapverdiske Øer; Forholdet ombord var
da blevet meget spændt, navnlig imellem Admfralen og den keiserlige
Gesandt, hvem Hollænderne understøttede imod de Danske, og de
forskjellige Nationaliteter enedes ikke. Ove Gjedde, som var af en
haard og bestemt Karakter, nødedes til at øve en stræng Mandstugt;
Krigsartiklerne oplæstes, haarde Straffe, som Kjølhaling - at hales
fra den ene Raanok til den anden under Skibets Kjøl - blev idømte,
og Skipperen paa Kristian blev degtaderet og dømt, fordi han
havde faret med Løgn for den fremmede Gesandt. Ogsaa med Provianten maatte der tages strænge Forholdsregler da kun lidet var
at faa; det, som fandtes paa den hollandske Jagt, blev fordelt til
24"
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Besætningerne, og del bestemtes i det brede Raad, at dette Skib
skulde forlade Eskadren og seile hjem, to Dage efter at man var
gaaet fra Øerne, hvorimod Patientia og Jægeren skulde følge
med til Indien.
Den 8de April seilede Eskadren »i Herrens Navn « videre, og lo
Dage efter vendte Proviantbaaden om og begav sig hjemefter. Det
blev en lang og besværlig Reise for Eskadren til Kap del gode
Haab; Mandskabet led forfærdelig af Sygdom, mange bukkede
under, og Besætningerne svandt ind, Tjenesten blev strængere, og
Gjedde maatte selv gaa med paa Vagt. Boschouwer følte sig generet
i sit Forhold, og Skibet David, som han var ombord paa, gjorde
Forsøg paa at liste sig bort fra Eskadren; men det lykkedes dog
ikke. Midt i Juni Maaned havde man det Uheld, at .Jægeren,
som var sendt forud for at se ud efter Land, blev skilt fra de andre
Skibe, uden at det lykkedes at finde det igjen.
Endelig, den 4de Juli, kom Land i Sigte og hil sedes med stor
Jubel, og den Sde ankrede Elefanten, David og Kjøhenhavn i
Taffelbay, hvor Kristian og Patientia , som var bleven aglerudseilede, stødte til dem to Dage senere. I Havnen laa der 8 engelske
Skibe, med hvilke Ove Gjedde, efterat nogle Vanskeligheder med
Hensyn til Formaliteterne var vel overvundne, kom til at staa paa
en god Fod. Nogle af dem afgik kort efter og medtog Breve til
Hjemmet; dog udstedtes der stræng Befaling imod at afsende noget
Brev, som ikke forud var blevet læst i Raadet ; dette Forbud overtraadtes af Hollænderne van Zanten og Herman Rosenkrnntz, der
hjemsendte Breve med bitre Klager over Gjedde, hvad denne først
længe efter erfarede. De syge blev saa snart som muligt sendte
iland og anbragte i Telte; deres Tal var stort, og siden Afreisen fra
Hjemmet havde Eskadren allerede bavl henved 200 døde - den
største Del af de syge døde noget senere.
Den 27de Juli om Nallen ankom den Jlinke Lindenov med
Jægeren til Havnen og vilde holde ind; men var saa uheldig at
løbe Skibet paa Grund saa fast, at det blev Vrag. Lasten fordeltes
paa de andre Skibe, og af Inventarium og Takkelads medtages,
hvad man kunde faa.
Den 5te August, efteral de syge, som endnu var ilive, var bragte
ombord paa Skibene, lettede Eskadren, forlod Taffelbay og stod
rundt om Det gode Haabs Forbjerg, for derfra at gaa imod Nord gjennem Mosambique-Kanalen mellem Madagaskar og Afrikas Fastland.
Paa denne Tur lykkedes det endelig Da vid at slippe bort fra Admiralen; det fjærnede sig mere og mere, uagtet der gjordes Signaler
til det om at vende tilbage, og den næste Morgen havde man tabt
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det af Sigte. Den 15de September døde Lauritz Willomsen, der
var Kaptain paa Kjøbenhavn.
Under hele den paafølgende Seilads vil man træffe en stor
Usikkerhed i Bestikket og Uvished om, hvor Skibene til enhver Tid
var henne. Dette hidrørte fra to Aarsager, nemlig Mangelen paa
tilstrækkelige Midler til at finde Skibets Sted og Savnet af paalidelige Søkort. Bredden kunde man nogenlunde bestemme ved Solens
Høide om Middagen, og i denne Henseende
har Kortene ogsaa været bedre;
men med Længden forholdt det
sig anderledes,
heri var Usikkerheden høist paafaldende.
Den 22de
September fik
man paa 16 Grader sydlig Bredde Land i Sigte,
Dt t gode Hanbs Forbjerg.
der antoges for
Kysten af Madagaskar. Skibene ankrede op under den aabne Kyst,
hvor de laa meget slet, og hvor Strømmen var haard. Den næste
Morgen gik Kaptainen paa Elefanten til Land med en velbemandet Baad, lagde den for Dræg udenfor Brændingen og vilde fire den
ind ved Dræglinen ; men Baaden kuldseilede, 6 Mand druknede, de
øvrige lykkedes det at redde sig ved Svømning. Næppe var de
komne iland, før de blev angrebne af de indfødte, som havde samlet
sig ved Kysten og udplyndrede dem og afklædte dem til Skindet;
i denne ynkelige Tilstand kom de atter ombord med deres Baad.
De havde imidlertid erfaret, at de ikke var paa Madagaskar, men
paa det afrikanske Fastland, altsaa, ifølge Bredden, i Nærheden af
Mosambique.
Den 25de September om Morgenen lettede Gjedde med alle sine
Skibe og seilede Nord efter til de Kornariske Øer i den nordlige
Del af Mosambique-Kanalen.
Ved de Komoriske Øer opholdt Skibene sig i over en Maaned,
forsynede sig med Proviant og Forfriskninger, og forskjellige Forandringer foretoges ved Mandskabets Fordeling og blandt Befalings-
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mændene for at opretholde Orden og Disciplin, hvilket kun lod sig
gjøre ved Udøvelsen af den største Strænghed. To af Franskmændene
blev i November .Maaned hængt for Opsætsighed. Erik Grubbe,
<ler var gaaet med som Anfører for Tropperne, blev ansat som
Kaptain paa Kjøbenhavn, og Kristian fik en ny Kaplain i Henning Gabriel. Den lOde November, efteral der var nedgravet Breve
til David og sat et Mærke ved, forlod Eskadren endelig Øerne og
satte Kursen Nord og Øst i, ad Indien til.
Skibene nærmede sig det æthiopiske Arkipelag, Amiranterne og
Sechellerne, der ligger Nord for Madagaskar; men Seiladsen var
høist besværlig, de maatte arbeide sig op imod den østlige .Monsun
og det indiske Havs Strøm og var snart ganske ude af Bestik. Forskjellige Øer og Kyster fik man i Sigte, men hvad det var for Land
og hvor man i det hele taget var henne, vidstes ikke. Af Solens
Høide kunde det vel sees, at Skibene kom længere mod Nord, al de
passerede Ækvator; men Længden var ukjendt. Den 5te .Januar
1620 saas et Land, som, uagtet man havde forsøgt at arbeide sig imod
Øst, antoges for Kysten af Afrika, og det samme gjentog sig omtrent 6 Uger eller. I Slutningen af Februar anløb man en Ø, hvor
Skibene fik Vand, Frugt og nogle Gedebukke; men Indbyggerne
viste sig fiendtlige og gav ingen nærmere Besked. Den l0de . Marts,
da Land igjen blev seet, opstod der Uenighed imellem Styrmændene
om, hvad del var for et Land; nogle antog det for den Abexiske
Kyst (d. e. Abyssinien), andre for Malediverne ved Indiens Sydvestkyst, atter andre for Kap Komorin paa det indiske Fastland. Da
kom tilfældigvis en Seiler i Sigte. Elefanlen gjorde Jagt for at
opseile den og skaffe sig Oplysning om Landet; men Seileren \'ar
rapfodet, den troede sig forfulgt af en Fiende, satte alle Seil Lil og
undslap. Den 19de Marts gik Skibene til Ankers under en øde 0 ,
hvor de ikke kunde faa andet end nogle Gedebukke , hvorfor den
blev døbt Bukken-Ølandet. Her foretoges atter Forandringer ved
Besætningernes Fordeling og flere Forfremmelser paa Grund al'
Dødsfald. Den 29de i samme Maaned lettede Skibene paany, og
Dagen efter fik man en stor 0 i Sigte; - dette var Sokotora, der
som bekjendt ligger udfor den østlige Spids af Afrika, ved Indgangen
til Adenbugten og det røde Hav, lige Syd for Arabien. - Istedenl'or
at gaa imod Nordost til Ceylon var man bleven forsat omtrenl
350 Mil imod Nord til Indgangen af det røde Hav I Eskadren var
ligesaa langt borte fra Ceylon, som den havde været 41/2 Maaned
tidligere, da den forlod de komoriske Øer I
Uden at havenogen Ordredertil, forlod Kj øbenha vnEskadrenom
Natten og løb ind til Sokotora for at forsyne sig med Forfriskninger.

247

Ove Gjedde havde saaledes nu kun tre Skibe tilbage, og strængere
Forholdsregler blev tagne for at holde disse sammen. Det var vel
hans Agt at gaa ind til Øen for at hente Kj ø ben havn og lade
ogsaa de andre Skibe komplettere deres Proviant; men den 4de om
Morgenen fik man Øie paa en Seiler, der havde et Fartøi paa Slæb
og styrede modsat Kurs. Den vendte straks, søgte at undfly og
blev jaget hele Dagen igjennem. Den næste Morgen var Fartøiet
borte, og da man kom hen til Skibet, viste det sig. at Mandskabet
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havde forladt det. Alt, hvad der fandtes af rørligt Gods, blev delt
imellem de danske Skibe, og den fremmede Seiler derefter stukket
i Brand. Hermed hengik nogle Dage, Besøget paa Sokotora blev
opgivet, Kursen sattes tværs over det arabiske Hav, og nu gik
alting bedre med gunstigere Leilighed. Et Par Skibe, man traf paa
underveis, flygtede bort og vilde ikke have Samkvem med Eskadren.
Den lOde Mai fik man Lodskud af Malabarkyslen paa 50 Favne
og seilede nedad imod Ceylon med Patientia som Fører. »Den
16de om Morgenen saa vi - siger Gjedde - det forjættede Land
Ceylon med stor Glæde«, og den 18de om Aftenen kom de tre Skibe
til Ankers ved et Sted, som de indfødte kaldte Panva, paa den sydøstlige Kyst.
Roland Krappe var med det lille Skib Øresund ankommet
længe i Forveien og havde besøgt baade Koromandelkysten og
Ceylon, men han havde ikke kunnet udrette noget for Handelen.
Portugiserne havde forfulgt ham og berøvet ham hans Skib, og han
havde med sit Mandskab søgt Tilflugt hos Naiken af Tanjour.
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Den 24de Mai kom Styrmanden fra Kjøbenhavn og meldte, at
baade dette Skib og David, som var stødte til hinanden udfor
Ceylon, laa til Ankers i en Havn 3 Mil fra Panva; tillige meldte
han, at den keiserlige Gesandt Marcelis Boschouwer, Prins af Migomme, tilligemed hans Søn var afgaaede ved Døden for 8 .Maaneder siden. De to Skibe fik Ordre til at forene sig med Flaaden,
og den 26de Mai havde Ove Gjedde alle sine fem Skibe samlede ved
Reisens Maal.
Vi har skildret denne Reise saa omstændelig, fordi den giver
en god Forestilling om de Vanskeligheder, riian paa hine Tider
havde at overvinde for at gaa ad Søveien fra Europa til Indien.
Mangelfuldt udrustede Skibe, slette Midler til Bevarelsen af Proviant
og Vand, ustyrligt Mandskab, der nødvendiggjorde stræng Disciplin
og haarde Straffe , ringe Kjendskab til Navigationens Hjælpemidler,
til Vinde og Strømme, Passater og Monsuner, Mangel paa gode
nautiske Instrumenter og Søkort o. s. v.; alt dette gjorde, al Skibene
var 16 Maaneder om en Reise, som nu kan gjøres paa mindre end J.
Turen fra de Komoriske Øer til Ceylon, der medtog over el halvl
Aar, er navnlig et Billede paa hine Tiders ~iangelfulde Seilads.
Men nu havde man naaet Maalet, en ny ' Rolle var tiltænkt Ove
Gjedde, der skulde optræde som selvstændig Gesandt og Underhandler om Handelsforbindelse. Dette var et vanskeligt Hverv, saameget mere som Boschouwer var død ?g ikke ved personlig Nærværelse kunde hekrælle sin Myndighed til i Keiserens Navn at afslutte nogen Traktat. Det gjaldt altsaa om at faa ratificeret den
Traktat, der var slullet imellem Kristian den l]erd.e og den keiserlige
Gesandt, og ifølge hvilken Danmark skulde staa Keiseren bi imod
hans oprørske Undersaatler, naar han til Gjengjæld bidrog sin Del,
anslaaet til 100,000 Spd., ar Omkostningerne ved Ekspeditionen.
Tilstanden paa Ceylon var ved Ove Gjecldes Ankomst høbl
maadelig. Portugiserne huserede stærkt paa Ø en og krigedes med
de indfødte. Hollænderne mærkede man derimod ikke noget til, de
var saa optagne af deres Kolonisation paa Sundaøerne, at de formodentlig ganske havde opgivet denne Plads. Smaakongerne paa
Øen, hvoraf der fandtes adskillige, laa i indbyrdes Strid, og Keiser
Ceneradt Adassin, der boede i Kandy midl paa Øen, herskede
kun over et lille Distrikt.
Eskadren gik i Begyndelsen af Juni til Trinconomale - paa
Østkysten ar Ceylon - og her rammer den Sorg Gjedde, at han
ikke alene mister sin dygtige Skibschef Thyge Stygge, men ogsaa
en anden flink Officer ved Navn Otto Urne. Han har flere Sammenkomster med Kongerne paa de forskjellige Steder, de modtage ham
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festlig i Land med Trommer og Spil, og aflægger Besøg ombord paa
Skibene, ligesom de hjælper ham til Provisioner og Forfriskninger;
men paa deres Tale kan han ikke stole, og paa de Skrivelser, han
afsender til Keiseren i Kandy, indløber der ikke noget Svar. Med
Kongerne kan han ikke indlade sig
paa nogen Forhandling, han ønsker kun Svar fra Keiseren selv, og
sender derfor en ny Skrivelse og
Begjæring om Traktatens Ratifikation. Den 24de Juni indfinder omsider Keiserens Sekretær sig tilligemed en høitstaaende Embedsmand,
hos den danske Admiral med det
længe ventede Budskab fra Keiseren. De meddeler, at Sagerne i
Landet er gaaede tilbage siden Boschouwer reiste bort for fem Aar
siden, at Keiseren beklager sin Gesandts Død og sender hans Enke
Trøst; fremdeles vil han vise de
Danske al Imødekommenhed, naar
de ville jage Portugiserne ud af
Landet; men til at betale de mange
Penge har han hverken Evne eller
Forpligtelse.
Tiden gaar hen med endeløse
Forhandlinger, og Gjedde fordrer,
som rimeligt er en blank RatifiPnrink\'lndc frn Sydlndlen,
kation af den med Gesandten afsluttede Traktat. Sekretæren reiser tilbage til Kandy med dette
Svar, ledsaget af to danske Officerer, og bliver borte en hel Maaned.
Imidlertid søger man at adsprede sig paa bedste Maade i Selskab
med Kongen af Trinconomale, der beværtes ombord paa Admiralskibet og yder Gjengjæld ved at sende Gaver af det frugtbare Lands
Produkter.
Den 28de Juli kommer Sekretæren igjen med Brev fra Keiseren,
der nu er bleven opbragt paa Boschouwer og erklærer den af ham
fremlagte Fuldmagt for falsk, da han aldrig har lovet at give Godtgjørelse eller stille Tropper, hvorimod han tilbyder de Danske to
Havne, naar de vil fo1jage Portugiserne. Gjedde samler da det
brede Raad for at høre dettes Mening; men det er meget ubestemt
og vægrer sig ved at give Svar. Først efter at han har truet med

250
:at lade Medlemmerne afløse af andre, faar han det Raad af dem,
at han selv skal reise op til Kandy. Sekretæren søger at forhindre
det, lover ham to Fæstninger, et Oplagshus i Kandy og Havnen
• Trinconomale ; men han mærker, det kun er en Løgn for at stanse
den tagne Beslutning, og han nødes til ved Trusler om Anvendelse
af Magt at tvinge Underhandlerne til at skaITe ham et sikkert Leide
til Kandy.
Den 8de August tiltræder Ove Gjedde sin Reise til Kandy med
et Følge paa 17 Personer, foruden Keiserens Sekretær og flere.
Kongen af Palligamme modtager ham med stor Pragt og ledsager
ham til Grænsen af sit Rige, og da den næste Konge, han kommer
til, ikke kan følge med paa Grund af Sygdom, sender han den fornødne Beskyttelse. Reisen ~r besværlig og langsom, og først den 15de
1rnas Bestemmelsesstedet, en lille By tæt ved Kandy, hvor Keiseren
vil modtage den danske Admiral; han ønsker ikke at vise ham sin
Hovedstad. Modtagelsen er meget festlig, nogle høitstaaende Personer
er sendt ud for at møde de fremmede, bevæbnede Folk er opstillede
ved Indgangen li! Byen, et Stykke afVeien belagt med Lykl Lærred,
Sang og Musik lyder; men del hele viser sig at være en lom
Ceremoni. Da Keiseren har ladet sit Hoved to, giver han Gjedde
Audiens; der underhandles vidt og bredt i fem paa hinanden følgende
Dage og holdes flere Møder hver Dag; men det viser sig umuligt,
uagtet den Beslemlhed, hvormed Admiralen optræder, samt hans
Trusler om Kongen af Danmarks Vrede o. s. v., at formaa Keiseren
til at ratificere Traktaten. Han erklærer Boschouwers saakaldte
Fuldmagt for falsk, ler ad de Titler, denne Eventyrer har givet
baade sig selv og ham, indrømmer, at Gesandten vel har lunt Myndighed til at und erhandle om Hjælp af fremmede Magter imod Portugiserne og de oprørske Undersaatter, men ikke til al love Penge
eller Tropper.
Dette var imidlertid det eneste Punkt, der frembød Vanskeligheder, og det maa vistnok siges, at Gjedde med for megen Haardnakkethed holdt fast paa Pengeerstatningen, da det var øiensynligl,
at Adassin var ganske ude ar Stand til at yde den. Det var ham
ikke muligt at ratificere den ar Boschouwer paa hans Vegne indgaaede Traktat; derimod førte dog Sammenkomsten med den danske
Afsending til, at en anden, og det en for Danmark ikke mindre
gunstig Traktat omsider blev sluttet og underskreven af Keiseren
selv den 25de August. Den udfærdigedes baade paa Portugisisk og
Singalesisk, og det Eksemplar, som overgaves til Gjedde, opbevares
endnu saavidt vides, i det danske Rigsarkiv. Det indeholder 24 Artikler,
blandt hvilke de vigtigste er, at Keiseren afstaar hele Landet Trin-
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conomale, i hvilket findes en Bugt med en sikker Havn, til Kongen
af Danmark, der kan regjere her ganske som i sit eget Rige: til
Opførelsen af en Fæstning lover Keiseren at sende Materiale, samt
100 Soldater og 500 Tømmermænd foruden Smede, Murere, Haandlangere o. s. v., at underholde Besætningen og beskytte Fæstningen
saavidt han formaar. Naar andre Fæstninger erobres i Landet ved
fælles Hjælp, skal de tilhøre Danmark, og kun Byttet deles. Den
danske Konge kan lade opføre paa
Ceylon Fæstninger, hvor han vil, og
stole paa Keiserens Bistand. Ligeledes vil Keiseren være behjælpelig
med at skaffe de danske Skibe Ladning; han forpligter sig til ikke at
handle eller afslutte Handelstrak.tater med andre end de Danske, der
ovenikjøbet skal nyde Toldfrihed
paa Øen og have Tilladelse til at
mynte Penge der.
Efter dette heldige Udfald af sit
Besøg tiltræder Gjedde Tilbagereisen
samme Dag, som han har modtaget den underskrevne Traktat ;
En lndlcr fra Koromnndclkystcn.
dog maa flere af Følget blive tilbage paa Grund af Blodgang, og andre angribes af den samme Sygdom paa Veien, saa at han kun havde 3 Mand af sit Følge med
sig, da han kom tilbage til sit Skib.
Boschouwers og hans treaarige Søn Kristians Lig var endnu
ombord paa David; det bestemtes, at Gesandten, der nu havde
vist sig at være en Bedrager og var underkjendt af Keiseren, skulde
begraves i al Stilhed hvorimod Liget af Sønnen, der var født i
Kjøbenhavn og opkaldt efter Kongen, som tillige havde været hans
Fadder, skulde føres til Jorden med al Ceremoni. Peter van Zanten,
der var kommen til Danmark med Boschouwer, havde været delagtig i alle dennes offentlige Skridt, gjort Ekspeditionen med til Indien
og deltaget i Gjeddes Underhandlinger med Keiseren, blev udstødt
af Skibets Raad. Ligeledes blev der gjort Indskrænkning i de Hensyn,
man hidtil havde vist imod Boschouwers Enke.
Da disse Ting var bragt i Orden, mente Gjedde, det var Tid at
tænke paa andre Planer og vende Opmærksomheden mod Fastlandet, som allerede havde været paa Omtale i Hjemmet, inden Boschouwer kom til og blandede sig i Sagerne.
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Den indiske Halvø, Forindien, Syd for Gangesfloden var dengang delt i en Mængde uafhængige Kongeriger, hvoraf nogle var
saa store og mægtige, at deres Herskere lod sig kalde Keisere. De
stode ikke i noget Forhold til den store Mogul hinsides Ganges, men
hver af dem havde fuldkomment Herredømme over sit Rige. Saaledes var der omtrent ved Aaret 1200 blevet dannet et stort Rige
langsmed den østlige Kyst, Koramandelkysten, hvis Regent kaldtes
Keiser af Bisnagar og som endnu i det 16de Aarhundrede var meget
mægtigt og strakte sig ned til den sydlige Spids, forbi Forbjerget
Komorin. Men henimod Aaret 1570 blev det paa en Gang angrebet
af fire Nabokonger, dets rige Hovedstad Bisnagar ødelagt, og Landet
delt i fire særskilte, af hinanden uafhængige Dele. En af disse var
Tanjour, hvis Fyrste vel undertiden lod sig kalde Konge, men ogsaa
nøiedes med Titlen N a i k e (Forstander eller H.egent). Det strakte
sig langsmed Havet i en Længde af omtrent 20 og en Bredde af
omtrent 17 Mil. Ved den danske Ekspeditions Ankomst hed Naiken
Ragna to. Han synes at have været en forstandig og godmodig
Mand, der ved nogen Tid forud at have overladt Portugiserne Havnen
Negapatam havde seet, hvilke Fordele han kunde have ar Samkvemmet med de fremmede, og han havde derfor intet imod ogsaa
at indlade sig med de Danske. Det er sandsynligt, at Roland Krappe
i en tidligere Tid havde opholdt sig i Tanjour, og derfor raadet
Kong Kristian til at sende Ekspeditionen did. Selv søgte han, som
tidligere omtalt, derhen med .Jagten Øresund; men da han ved
sin Ankomst havde plyndret nogle portugisiske Fartøier fra Negapatam, betragtede Portugiserne ham som Sørøver, erobrede og ødelagde Jagten, saml dræbte to Matroser, som de havde l'anget, og
satte deres Hoveder paa Stager; de øvrige undslap og søgte Beskyttelse hos Naiken.
Gjedde havde allerede tidligere sendt Kj ø ben havn fra Ceylon
op til Koromandelkysten, og den 9de September afseilede han selv
dertil med Elefanten, efterat have givet Pa tientia Ordre til at
søge ham der, saasnart det kunde medtage en af de indfødtes store
Baade og en levende Elefant, som var en Foræring fra Kejseren
paa Ceylon. Den 12te naaede han Negapatam, hvor han vekslede
nogle Skud med Portugiserne, og hvorfra han straks afgik. Dagen
efter ankrede han ved den noget nordligere beliggende By Trankebar.
De Danske stod under hele Opholdet i Indien paa en fiendtlig Fod
med Portugiserne, hvortil vistnok Krappes Sammenstød med dem
- der iøvrigt ikke var uden Skyld fra hans Side - har været
Aarsagen.
Ved Trankebar traf Elefanten sammen med Kj øben havn,
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og nogle Dage efter ankom ogsaa Pat i en ti a (uden den levende
Elefant, der havde traadt Baaden, hvori den skulde overføres, itu),
saa at der nu var tre danske Skibe samlede paa Rheden. Skibene
ligger imidlertid her ingenlunde godt; Rheden er aaben, og en
svær Brænding ruller ind mod Kysten, saaledes at det jævnlig hænder.
at Baadene flere Dage i Rad ikke kan komme ind eller ud. De
indfødte betjener sig under saadanne Omstændigheder af en saakaldt
Katimaran, som bestaar af nogle korte, sammenbundne Planker, der
kun kan bære en Mand, og hvormed denne gaar igjennem Brændingen, mere under end over Vandet.
Gjedde var nu kommen til en virkelig mægtig og rig Fyrste,
der var ganske anderledes uafhængig og selvstændig end Keiseren af
Kandy; alligevel er Forhandlingerne med ham langvarige og trættende, der maa anvendes baade Forsigtighed og Strænghed, Naiken
er pengegridsk, vil nødig ud med Penge og Varer, gaar ofte fra sit
Ord og viser sig ikke meget paalidelig. Hertil bidrog meget den
besynderlige, egennyttige Rolle, som Roland Krappe, der endnu opholdt sig hos Naiken, spillede under alle Forhandlingerne, i hvilke
han tog Del paa det ostindiske Kompagnis Vegne. Gjedde sendte
kort efter sin Ankomst Foræringer, hvoriblandt to Kobberkanoner
med 100 Kugler, og Brev op til Fyrsten med Begjæring om en
Sammenkomst. Han faar da i Begyndelsen af Oktober Svar fra
Krappe, at han er kommen til ham paa Naikens Vegne og opholder
sig i Nærheden af Trankebar, men ikke tør komme nærmere af
Frygt for Portugiserne. Denne Tale vil Gjedde ikke høre paa. Han
er bestandig paa en spændt Fod med Kompagniets Folk, der lægger
ham alle Slags Vanskeligheder i Vejen, og mellem Krappe og Vesitatøren Herman Rosenkrantz, der er i Tanjour, synes der ligeledes at
være et slet Forhold. Det lykkedes dog at formaa Krappe til at
indfinde sig i Trankebar, hvor en Sammenkomst og Forsoningsscene
finder Sted, og hvor det bestemmes, at Rosenkrantz skal afsættes
fra sin Post. Krappe fortæller ved denne Leilighed, at N aiken har
foræret ham Trankebar, som han dog er villig til at afstaa til Gjedde
(d. e. til Kompagniet eller den danske Krone), naar denne vil betale
ham og hans Folk deres tilgodehavende Løn.
Men Gjedde vil kun forhandle med Naiken og forlanger at blive
ført til denne, hvori Krappe maa indvilge, da Modstand er forgjæves,
men han raader ham dog til at vise al sin Pragt og at iføre sig
det gyldne Harnisk. Den 27de Oktober tiltræder Ove Gjedde sin
Reise til Hovedstaden Tanjour; uagtet han ogsaa her møder alle
Slags Vanskeligheder, holdes hen med Passiar og Udflugter af Fyrsten
og hans Raadgivere, saa er dog dette Besøg vistnok det interes-
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santeste Afsnit ar hele Ekspeditionen og ialfaldt det , der gav det
vigtigste Udbytte. Den 30te Oktober naaede han Forstaden til Tanjour, hvor en ar Naikens fornemste Officerer, kaldet Typ e-N aike,
kom ham i møde, baaren i en Pallankin og efterfulgt af 8 af Naikens
Elefanter. Han stod ud, bød Admiralen velkommen og anmodede
ham om at stige op paa den største af Elefanterne, over hvis Ryg
der var lagt et fint Klæde, og ovenpaa dette et rødt Fløils Hynde
med Guldsnore; men Gjedde undskyldte sig, da han paa Veien havde
stødt sit Ben, og lod sig, ligesom paa den øvrige Del af Opturen,
bære i Krappes Pallankin.
Det blev straks øiensynligt, at Geistligheden havde stor Magt
over Begjeringen. Inden Gjedde kunde faa Fyrsten i Tale, maallc
han henvende sig til den øverste Bramin, og da han første Gang
stededes til Audiens i Naikens pragtfulde Palads, traf han denne
liggende paa et blødt Hynde og Braminen, iført en spids Bispehue,
siddende ved hans Fødder. Han maatte ikke nærme sig paa mindre
end 8 a 10 Skridt, og stod da paa det nederste Trin af den Trappe,
der førte op til Naikens Sæde; men senere blev Forholdet mere
intimt, og han kom ofte i Berøring med Naiken, der selv visle ham
omkring i Byen og i Paladset. Det var Gjcddes Ønske at faa af-
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sluttet en Traktat med Naiken, som skulde laane ham en vis Sum
Penge, skaffe Ladning, navnlig Peber og Krydderier, til Skibene og
overlade Danmark en fast Plads, Trankebar, ved Kysten, mod at
der blev. givet ham Erstatning, navnlig i Kanoner og Ammunition
111. m., og indgaaet visse Forpligtelser, og han var ogsaa villig til at
gaa ind herpaa , men trak dog Sagen hen. Bestandig hed det, at
, imorgen skal Kontrakten blive underskreven«; men saa var det en
efter hans Gudsdyrkelse uheldig Dag - saa skulde han vise Gjedde
Pagoderne og lod ham staa i Døren, medens han selv gik ind i
Helligdommen og bad - saa skulde han vise ham Paladset med al
dets Pragt, den med Guldplader beslaaede Lænestol, Elfenbensudskjæringerne o. s. v. - saa var det hans Fødselsdag, da der ikke
kunde gjøres Forretninger - saa Yar han upasselig og kunde ikke
tale med nogen - saa skulde Gjedde se alle hans 365 Koners Diamanter, Smaragder, Rubiner og øvrige Kostbarheder - saa blev der
givet en Bøffelfægtning - og saaledes blev det ved i tre samfulde
Uger. Da blev Ove Gjedde kjed af at vente længere, og netop som
han havde forladt Byen, kom Krappe, der vistnok har været meddelagtig i al denne Forhaling, til ham med den underskrevne Traktat.
De Danske skulde have Trankebar med Tilladelse til foreløbig i to
Aar at hæve Told af alle Skibe, samt til at opføre et Fort, fremdeles
en Sum Penge og en vis Portion Peber m. 111. imod Udlevering af
12 store Kanoner, 12 dobbelte Falkonetter og tilhørende Ammunition;
desuden forpligtede Naiken sig til ikke at tillade andre fremmede
end Portugisere og Danske at drive Handel paa Tanjour. Den 21de
November kom Gjedde til Trankebar, men kunde først efter flere Dages.
Forløb komme ombord i sit Skib paa Grund af Brændingen, i hvilken
3 Mand af Besætningen var druknede under hans Fraværelse.
Den danske Admiral udfoldede nu en stor Virksomhed. Der
blev straks taget fat paa Anlæget af Fortet Dans borg, der snart
reiste sig med sine Volde, Grave og Vindebroer, og bevæbnedes med Kanoner fra Skibene. Rosenkrantz som havde vist en slet Opførsel blev
dømt til at afskediges i Unaade
og hjemsendes med første Leilighed. Roland Krappe udnævntes til Kompagniets Direktør der paa Pladsen og
til Visitatør, og ham paalaa
det altsaa at skaffe LadEn indisk Fyrstes Rideelcfunl.
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ning til Skibene og tage sig af Handelens Interesser. Dette var
tneget vanskeligt, og det var endog paatænkt at sende David og
Kristian til Sokotora i denne Hensigt, ja der var endog Tale om
at afhænde Patient i a for at indkjøbe Peber, Ris og andet. Gjedde
presser paa Krappe, han vil hjem med Elefanten, Varerne kommer
langsomt ind, og Naiken gjør Afdrag i sin Pengegodtgjørelse. Saaledes gaar Tiden indtil hen i Februar Maaned 1621, da Fortet betragtes som færdigt: det faar en Besætning paa 20 Mand med en
Vagtmester, for hvem Gjedde holder en Tale og lader Krigsartiklerne
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oplæse. Den 13de i samme Maaned, efter en tilsyneladende meget
·venskabelig Afsked med Krappe, forlader han Trankebar med E I ef an ten og seiler til Ceylon.
Her var Tilstanden jammerlig. David havde faaet en Last
Ibentræ og var seilet hjem. Kristian var strandet ved Trinconomale
og blevet totalt Vrag; Soldaterne havde gjort Opstand og plyndret
ikke alene hvad de kunde fiske fra Vraget, men ogsaa fra Skibet
Patientia; Kristians Besætning var flygtet op i Landet. Under
Opholdet ved Trankebar havde Ove Gjedde staaet i Forbindelse med
Ceylon og sendt baade Patientia og Kjøbenhavn dertil med
Soldater og Breve til Keiseren, hvori denne opfordredes til at fremme
Anlæget af den paatænkte Fæstning; men Soldaterne (hvoriblandt
de fleste var Franskmænd) havde som sagt gjort Spektakler og
truet med at slaa de Danske ihjel, og denne Uorden, tilligemed den
ringe Styrke, hvorover de Danske raadede, var meget mere end
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Uvillie fra Keiserens Side Skyld i, at der intet var gjort ved Fæstningen. Gjedde maatte nu selv tage fat. Over Soldaterne blev der
holdt Standret, 3 af dem maatte gaa under Kjølen; Kristians Besætning lykkedes det ved Løfte om Tilgivelse at formaa til at vende
tilbage; men Forhandlingerne med Keiseren i Kandy førte ikke til
noget Resultat, Gjeddes Sendebud bedrog ham og kom ikke tilbage,
og tilsidst maatte han sende Erik Grubbe op til Hovedstaden med
Paalæg om at vende tilbage inden 8 Dage. Imidlertid forberedte
Gjedde sig til Hjemreisen, anskaffede hvad han kunde faa af Proviant,
Ris og andre Varer, lod grave Brønde for at faa Vand, og ordnede
Besætningerne. P a tie n ti a og Kj ø ben havn sendes til Trankebar
for at faa Ladning hos Kompagniets Direktør.
Tiden gaar hen, der kommer ingen Efterretning fra Erik Grubbe,
og Elefanten er omsider seilklar. Gjedde kan nu ikke vente
længere, han nødes til at overlade Grubbe til sin Skjæbne og efterlader Breve til ham for det Tilfælde, at han endnu er i Live*);
Anlæget af Fæstningen maa opgives, og den lste Juni om Morgenen letter Elefanten sit Anker og tiltræder Hjemreisen. ,Gud
almægtige - skriver Gjedde i sin Dagbog - forlene os en god lyksalig Reise I«
Hans Bøn blev opfyldt, Hjemreisen var efter hine Tiders Fordringer heldig. Han gik nu Syd om Madagaskar. Den 2den August
traf han sammen med et hollandsk Skib, der førtes af en dansk
Kaptain; nogle Dage forud havde det anløbet Bantam paa Madagaskar og kunde derfor opgive Bestikket temmelig nøiagtig. De to
Skibe fulgtes ad i ti Dage, Officererne besøgte hinanden et Par Gange,
men det besluttedes da, at de hver for sig skulde gjøre deres bedste
for at naa Kap det gode Haab. Den 30te i samme Maaned ankom
Elefanten til Taffelbay, hvor Hollænderen alt var indkommet og
viste Gjedde den Opmærksomhed at sende ham en hel Baad fuld
af ferske Fisk, inden han endnu var kommen til Ankers. Den 12te
September seilede Elefan ten videre, anløb St. Helena, fik Flores
og Corvo, to af de azoriske Øer, i Sigte den 30te December og var
saa heldig nogle Dage efter at træffe sammen med tre engelske Seilere,
der gav dem en høist fornøden Haandsrækning af friske Provisioner
og tillige kunde bringe dem gode Efterretninger fra Danmark, hvor
det ene af Skibene nylig havde været. Den 2den Januar 1622 løb
Gjedde ind til Plymouth for at skaffe Mandskabet friske Provisioner og rengjøre Skibet. Her erfarede han, at der var Is i Sundet,
saa at han næppe vilde kunne passere Kattegattet, hvorfor han, efter
"') Han kom hjem til Danmark kort efter Gjedde med et af Handelsskibene.
Vor Sørnagt. D.
25
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igjen at have faaet sit Skib i Orden, forlod Plymouth og seilede op
til Karmsund i Norge, hvor han ankom den 5te Februar, lagde
Skibet ind i Kobbervigen, overgav det i Officerernes Hænder og
reiste selv over Land ned til Kjøbenhavn, hvor han ankom den 4de
Marts, 9 Maaneder efter at han havde forladt Ceylon .
Saaledes endte denne vigtige og interessante Reise, hvorved Danmark-Norge, ved Flaadens Hjælp, havde erhvervet en fast Station paa
Indiens Kyst og det nylig oprettede Kompagni el Støttepunkt for sin
Handel, der forblev i de Danskes Besiddelse i over 200 Aar, indtil
det i 1845 afhændedes i det engelsk-ostindiske Handelskompagni.
At Traktaten med Keiseren af Ceylon ikke kom Danmark tilgode,
maa have havt sin Grund i de politiske Forhold. Ove Gjedde havde
forladt Danmark i November 1618 med en Eskadre paa fire store
Skibe foruden en Proviantbaad; ved Kap Verde erobrede han lo
Skibe og indlemmede dem i sin Eskadre, men sendte Proviantbaaden
hjem; i Taffelbay forliste det ene af de erobrede Skibe; paa Ceylon
forliste et af Kompagniets Skibe, og et andet forlod uden Tilladelse
den kommanderende. To Skibe blev tilbage ved Trankebar, Orlogsskibet E I e fan Len seilede hjem uden Følge, og da delte endelig
maatte efterlades i Norge, kom Ove Gjedde alene Lil Danmark for at
melde Kong Kristian Udfaldet ar sin Ekspedition. Saaledes gik det
Skibene; men endnu værre Besætningerne, og de fleste af dem, som
i November 1618 forlod Slægt og Venner med Haabet om et lykkeligt Gjensyn, kunde intet Svar give, da der mønstredes af. En Reise
til Indien for 250 Aar siden var en ganske anden Begivenhed end
nutildags, hvor Søfarten raacler over saa fortrinlige Midler i enhver
Henseende.
JENS MUNKS REISE TIL HUDSONBUGTEN 1619- 20.
Medens den unge, dristige Ove Gjedde udførte sin mindeværdige
Ekspedition til Indien, foretoges fra Danmark en anden, for hin e
Tiders Standpunkt i nautisk Henseende ikke mindre vovelig Reise,
tildels med samme Formaal, nemlig ad Søveien at naa til Indien .
Gjedde havde søgt den allerede da bekjendte Vei om Sydspidsen af
Afrika, gjennem Troperne og under Sydens brændende Sol ; den
anden Vei, som tillige skulde søges, den saakaldte Nordvest pas sage, Nord om Amerika, laa i Isens og Sneens Regioner og var
endnu fuldstændig ubekjendt; den eksisterede kun som en Formodning, en Passage, der skulde opdages. Der er i det foregaaenclc
givet en Skitse ar Opdagelserne i det 15de og 16de Aarhundrede ;
det er vist, hvorledes Søveien til Indien blev funden, hvorledes
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Verdenskort fm 1612 (østlige Halvkugle).
Kartel er tegnet uf Hollæ nderen Hessel
Gerrltz (smlgn. Underskrlnen ved den
vestlige Halvkugle).

Amerika og det store Ocean hinsides denne Verdensdel blev opdagede ;
men mange Aar forinden
dette skete, havde, som
omtalt i første Afsnit af
denne Bog, dristige Nordmænd og Islændere allerede beseilet ikke alene
Grønland, men ogsaa de
nordlige Kyster af Amerikas Fastland.
Under Norges Forfaldsperiode og de første
Aar af Foreningstiden glemtes imidlertid lidt efter lidt Veien til Kolonierne i Grønland. I 1410 hører man for sidste Gang om et Skib,
der kom derfra til Norge, og i 1484 dræbtes af Tyskerne i Bergen
de sidste Søfolk, der kjendte Veien til Grønland, hvis nordiske Indbyggere nu, ensomme og forladte af Moderlandet, snart bukkede
under for Eskimoernes fortsatte Angreb.
Først Kong Frederik den anden gjenoptog Tanken om atter at
søge Veien til den gamle Koloni. Han udsendte 2 eller 3 Ekspeditioner med dette Fo_rmaal.
Den første i 1579 under
den engelske Kaptain Ja cob Alday, den anden
et eller to Aar efter under
den tidligere omtalte M og ens Heinesen; men de
blev uden Udbytte , da
Skibene søgte Østkysten,
hvor man vel fik Landet
i Sigte i stor Afstand, men
ikke kunde nærme sig det
Verdenskort fm 1612 (vestlige Halvkugle).
Egnene om begge Poler er aldeles ukjendte, ligeledes Aualrnllnndet, skjcnt der
pnu den sydlige Halvkugle er optegnet
et vældigt. ukjendt Fastlund, som pnn
stnc Slc<ler na~len nnnr Ækvator.
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for Is. Først under Kristian den fjerde, der udsendte 3 Ekspeditioner
efter hinanden i Aarene 1605-7, lykkedes det paany al naa Grønlands Kyster, der imidlertid allerede var gjenopdagede i 1585 af En~elskmanden John Da.vis. Den første anførtes af Skotten .John

Frn Granlunds Osll,ysl.
(Ener Fotogrull nf Amdrup),

Cunningh a m (kaldet Hans Køning), under hvem Kaptain Godske
Lindenov - senere Halmens Chef - havde Kommando ar el al'
Skibene, Den r ø cl e Løve. Begge Ekspeditioner, som til dels lededes
af en i de nordlige Farvande bekjendt engelsk Lods ved Navn
James Hall, løb forsaavidt heldigt af, som man naaede den seilbare Sydvestkyst, opdagede flere Bugter og Fjorde og havde Samkvem med Eskimoerne; men de Metaller, som førtes hjem med, og
som antoges for Sølvmalm, viste sig at være værdiløse Sager, og del
indvundne Udbytte var uden Betydning. Nogle Grønlændere, som
blev tagne tilfange og førte med til Danmark, længtes saaledes efter
det tabte Fødeland, at de tæredes hen og døde af Sorg og Hjemve.
En af dem flygtede tilsøs i sin Kajak og maa være omkommen
under Forsøget paa at naa hjem. Den tredie Ekspedition, der udsendtes i Aaret 1607 under Kaptain Karsten Richardsen med to
Skibe for at gjenfinde den tabte Østerbygd, var derimod uheldig;
den naaede vel Østkysten, hvor denne Bygd dengang feilagtig troedes
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at ligge, men kunde ikke komme ind til Landet for Is og maatte
atter vende hjem til Danmark kort efter.
Hermed ophørte Kristian den fjerdes Forsøg paa at gjenopdage
Grønland. Fra England var imidlertid flere Ekspeditioner udgaaede,
vel ikke netop for at opdage Grønland, men navnlig for at under-

Isbjerg I Bnfllnsbugten.

søge, om det stod i Forbindelse med Amerika eller adskiltes derfra
ved et seilbart Stræde. Til disse Ekspeditioner hørte Fro bis hers
i Aarene 1576- 78, paa hvilken det nordlige Stræde, Frobisher-Strædet,
opdagedes. John Davis gjorde ligeledes tre Re iser derop i Aarene
1585- 89; paa den første opdagede han Sydkysten af Grønland,
Davisstrædet (der antoges for en stor Bugt), Baffinslandet og Cumberlandstrædet ; senere traf han paa indfødte, med hvem han forhandlede,
og fandt, foruden Frobisher- og Cumberland-Stræderne, tillige det
sydlige Indløb til Hudsonbugten, der senere fik Navn af Hudsonstrædet. 1610 udrustedes fra England igjen en Ekspedition under
Huds o n, som skulde opsøge en Nordvestpassage; han kom ogsaa
igjennem Hudsonstrædet ind i Hudsonbugten, der begge bærer Navn
efter ham, men efter Overvintringen i Bugten, hvor Ekspeditionen
maatte døie meget af Kulde og Proviantmangel, faldt han i Foraaret
1611 som Offer for et Mytteri blandt hans egne Folk.
Saavidt var man altsaa naaet med de arktiske Opdagelser,
dengang Kristian den fjerde udkastede Planen til en ny Ekspedition
til disse Egne, ikke for at opdage mere Land, men for at opsøge en
Passage, ad hvilken Skibe kunde seile til det rige Indien. Til at
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anføre denne Ekspedition behøvedes en dristig, erfaren Sømand,
nøie kjendt med Seiladsen i isfyldte Farvande, og Valget faldt paa
Nordmanden Jens Munk, der ved Kahnarkrigens Udbrud var
bleven optagen som Kaptain i Flaaden, og som allerede omtalt udmærkede sig ved Beleiringen af Elfsborg.
Jens Munk hørte til en Slægt, af hvilken i,kke faa Medlemmer
i det 16de og det 17de Aarhundrede gjorde hæderlig Tjeneste som
Officerer i Flaaden. Hans Fader, som var Søkaptain og gjorde sig
fortjent i den nordiske Syvaarskrig, blev af Kong Frederik den anden
adlet i Aaret 1580. Sønnen Jens fødtes den 3die Juni 1579 paa
Barbo ved det nuværende Arendal, og han maa tidlig have mistet sin
Fader; thi allerede i Aaret 1586 tog Moderen med ham til Frederiksstad, hvorfra han to Aar efter sendtes Lil en Faster i Aalborg. Hos
hende var han i tre Aar, kom 1591 tilbage til Norge, og allerede
samme Aar forlod den tolvaarige Dreng sit Fædreland for at søge
Lykken i fremmede Lande.
Han førte fra nu af el meget bevæget Liv. Han reisle over
England til Portugal og kom i Kost hos en Kjøbmand ved Navn
Duart Duez; men denne, som havde en Broder, der var bosiddende
i Brasilien, raadede Drengen til at reise over til ham for at søge
sin Lykke i den nye Verden. Han tog som Følge heraf Aaret efter
afsted med et hollandsk Skib, der hørte til en Ekspedition af 13 Skibe
under Jan van Bossens Kommando; men da han ved sin Ankomst
til Brasilien erfarede, al den portugisiske Kjøbmand var reist bort,
blev han ombord hos Hollænderen. Da den samlede Eskadre kort
efter seilede ned langsmed Kysten, blev den paa Høiden ar Bahia
angreben af nogle franske Fribyttere under Anførsel af' en Grev Ri bold
og fuldstændig ødelagt; .Jan van Bossens Skib blev skudt i Sænk,
og det samme var Till'ældel med del, hvorpaa Jens Munk befandt
sig; men Drengen tilligemed 6 Mand af' Besætningen klamrede si g
fast til nogle Luger og Rundholter, som !lød paa Vandel, og drev
saaledes omkring, indtil de efter Kampen blev optagne af Franskmændene, som satte Fangerne iland paa Kysten i Haab om, al d e
nok skulde falde i Hænderne paa de vilde Indianere. Dette skele
dog ikke; Munk og hans Kammerater naaede efter mange Besværligheder velbeholdne til Bahia, hvor han opholdt sig i halvandet
Aar, indtil den portugisiske Kjøbmand endelig kom tilbage og tog
ham i sin Tjeneste.
I Aaret 1598 kom der to hollandske Skibe paa Rheden \'ed
Bahia; men da de ikke havde nogen Tilladelse af Kongen af SpanienPortugal, der var i Krig med Holland, til at drive Handel paa Kysten ,
besluttede de brasilianske Portugisere at overrumple dem, og lod i
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den Hensigt 7 i Havnen liggende Skibe bemande. Men denne lumske
Plan imod fredelige Kjøbmænd mishagede Jens Munks Principal,
som formaaede sin unge Svend til at advare Hollænderne imod den
Fare, der truede dem. Om Natten, medens Soldaterne, der skulde
foretage Overfaldet, samlede sig ved Havnen, listede Munk sig ned
til Stranden, sprang i Søen og svømmede ud til de hollandske Skibe,
som ved den Efterretning de modtoge, straks kappede Tougene og
seilede ud afBugten. Næppe
var de komne udenfor, før
de blev forfulgte af de 7 portugisiske Skibe, der dog efter en kort og uafgjørende
Kamp maatte vende tilbage
med uforrettet Sag. Munk,
som ikke turde gaa iland
igjen af Frygt for Portugiserne, maatte følge med Hollænderne til Amsterdam,
hvor han belønnedes for sin
raske Daad, og hvor han
kort efter vendte tilbage til
sit Hjem .
Fra nu af faer Munk
stadig 1ilsøs og blev snart
Sklbsly"tc og Kompas, som hor tllhort Kristian den fjerde.
en duelig Skibsfører; han
besøgte Spanien, Frankrig, Østersøens Kyster, og ligeledes Island.
1609 udrustedes der fra Danmark to Skibe til en Ekspedition til
Nowaja Zemblia, og Munk fik Kommando af det ene, Jens Hvid
af det andet. Skibene afgik fra Kjøbenhavn den 21de Mai, og
den 24de Juni naaede Munk den ubeboede Ø Kolguj ew, hvor det
efter to Dages besværlig Kamp med Drivisen vel lykkedes ham at
komme til Ankers med Skibet og sætte sig i Forbindelse med Land;
men snart efter nødtes han igjen til at flygte bort paa Grund af Ise_n,
i hvilken han nu tumlede om, indtil den omsider skruede sig saaledes sammen omkring Skibet, at det blev knust, og Mandskabet
maatte søge at redde sig i Skibsbaaden. I denne drev Munk o~
med sine ·Folk i flere Dage, indtil de var saa heldige at træffe
sammen med et russisk Fartøi, der bragte dem til Jens Hvids Skib,
hvormed de seilede tilbage til Archangel. Munk ankom til Kjøbenhavn, uden at have naaet sin Reises Maal, og ikke bedre gik det
ham det næste Aar, da han igjen sendtes paa en Ekspedition til
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Nowaja Zemblia; men denne Gang kom han dog hjem med sit Skib,
lastet med en i Rusland indkjøbt Ladning.
Da Kalmarkrigen udbrød og der blev Brug for alle gode Kræfter
saavel paa Flaaden som ved Hæren, udnævntes Jens Munk til Kaptain den lste Mai 1611. Han ansattes ved Admiral Daas Eskadre,
der blokerede Gøtheborg, og fik Kommando af Orlogsskibet Den
sorte Hund. Det er allerede i det foregaaende omtalt, at denne
Eskadre ikke udrettede synderlig andet end at blokere Fæstningen,
Havnen og den der liggende svenske Eskadre, som kun een Gang
om Sommeren vovede et Udfald, der blev slaaet tilbage med Tab.
Først hen paa Vinteren lykkedes det at foretage et Angreb med
Baade, og da netop dette lededes af Munk, fortjener det en nærmere
Omtale.
Det var kommet Admiral Daa for Øre, at Svenskerne i November
Maaned pønsede paa et nyt Udfald. Han lod derfor alle forhaanden
værende Baade, 9 i Tallet, bevæbne og stærkt bemande, og denne
Styrke sneg sig om Natten, ledsaget af en Brander, ind i den fiendllige
Eskadre. Munk førte den forreste Baad og var selv den første, som
entrede det svenske Admiralskib Hektor, der blev taget Lilli gem ed
de fleste af de andre Skibe; men da der var spændt Bomme for
Havnen, kunde de Danske ikke føre Skibene bort med sig, hvorfor
Munk lod Branderen forhale hen under Hektors Boug og antænde.
Da Luen steg tilvejrs, blev Angrebet opdaget fra Fæstningens Elfsborg, og de dristige Søfolk maatte trække sig tilbage med tre erobrede
Flag, der senere blev ophængte i vor Frue Kirke i Kjøbenhavn. Den
13de December blev Angrebet gjentaget med 16 bevæbnede Farløier,
og denne Gang lykkedes det at føre de svenske Skibe borl.
Aaret efter, 1612, fik Jens Munk Kommando over 5 Skibe, der
udrustedes i Kallundborg, og afseilede med disse Nord paa til Gøtheborg, hvor han atter underlagde sig .Jørgen Daas Overkommando.
I Begyndelsen af Mai ankom Kong Kristian selv til Gøtheborg, og
den regelmæssige Beleiring begyndte, i hvilken Jens Munk udmærkede
sig paa en fremtrædende Maade. Han afskar med sine Skibe Forbindelsen imellem Elfsborg og Guldborg, ledede og beskyttede de
danske Troppers Landgang, gik selv iland med sine Matroser,
gravede Løbegrave og nedlagde Miner tæt under Fæstningen, ved
hvilken Leilighed han mistede mange af sine Folk, men bidrog ogsaa
meget til Beleiringens Fremgang. Den 22de Mai løb de Danske
Storm, den 24de rykkede Kongen med Hoffanen ind i den erobrede
Fæstning. Ikke længe efter blev Munk syg og maatte reise hjem;
Kongen, som havde fattet Yndest for ham, sendte ham Hjælp og
Opmuntring; men han maatte holde Sengen i 18 Uger og kom ikke
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mere til at deltage i Krigen, der endte med Freden i Knærød den
26de Januar 1613.
Samme Aar, i Marts Maaned, fik Munk Kommando over en
Eskadre paa 5 Skibe paa et kort Tog til Borckholm. I April førte
han med Skibene V i k tor og Hektor et stort Gesandtskab under
Rigskansleren Jakob Ulfeldt til Spanien, og Aaret efter nogle russiske
Gesandter med et stort Følge Nord om Norge til Archangel. 1615
blev to Skibe, Viktor og Jupiter, under Admiral Daa opsendte til
de nordlige Farvande for at beskytte disse imod Fribyttere, og Munk
blev, paa Grund af sit Kjendskab til Seiladsen i disse Egne, ansat som Daas »Løitnant« . Han fik da atter Leilighed til at
udmærke sig. Det blev meddelt Daa, at
en Fribytter ved Navn .Jan Mendoses,
som havde øvet Sørøveri under Færøerne,
var seilet til Nordlandene, og Daa satte derfor sin Kurs herhen. Ved Vardøhus erfarede
han, at l\1endoses netop havde forladt dette
Sted, og nogle Dage efter var han saa heldig at træffe sammen med Fribytteren. Mendoses havde to Skibe, et større paa 8 Kanoner med en Besætning paa 72 Mand og
en Jagt, og da Mandskabet var vel øvet,
indlod han sig i Kamp med Viktor; Jupiter havde i en Storm mistet sine StænKrisllnn den l]erdcs Natlampe I
ger og var bleven et Stykke tilbage. MenForm af et Skib.
doses's Skibe lagde sig et paa hver Side
af Viktor, en heftig Kamp aabnedes og varede i 28 Timer; da havde
Viktor lidt betydeligt Haveri paa Seil og Reisning, og Fribytternes
Skibe var ligeledes stærkt medtagne og begyndte at trække Vand.
Mendoses fandt det nu raadeligst at flygte, han kastede den ene
Kasse af sin kostbare Ladning overbord efter den anden, for at holde
Skibet oppe; men det sank dybere og dybere i Vandet, og han
nødtes til at holde plat af for Veiret og løbe Skibet paa Land.
Jagten undslap; men Viktor og , Jupiter, som imidlertid var
komne til, søgte ind imod Kysten, som de dog paa Grund af en to
Dages Snestorm ikke kunde nærme sig. Da Veiret bedagedes, blev
der foretaget Landgang under Anførsel af Jens Munk og Chefen paa
Jupiter; de gik imod ~1endoses, som havde forskanset sig paa en
Bakke, hans landsatte Skib blev beskudt, han selv omringet og
tvungen til at overgive sig med hele sit Mandskab. 50 Mand kastedes i Havet, sammenbunden to og to med Ryggen imod hinanden,
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de øvrige bragtes til Kjøbenhavn, hvor Mendoses, hans Løituant og
Skipper blev hængte udenfor Østerport.
Aaret efter havde Munk Kommando over 3 Skibe i de nordlige
Farvande; men da her intet var al udrette, vendte han tilbage Lil Kjøbenhavn og gik straks efter med et Skib til Amsterdam, hvorfra han
reiste over Land til Frankrig. Der sluttede han Akkord med nogle
biskaiske Hvalfangere om at træffe sammen med ham det næsle
Aar i Amsterdam, og da de rigLig indfandt sig her, tog han dem
med sig til Kjøbenhavn og blev saaledes den første, som bragle Hvalfangere til Danmark.
Disse Træk af .Jens Munks Liv viser, at det var en erfaren,
øvet og paalidelig Mand, paa hvem Valget faldt til Fører for den
vigtige Ekspedition til Opsøgelse ar en Nordvestpassage; han var
vant til at seile mellem Is, at døie Kulde og Storm, og havde i
mange Aar tumlet sig paa Søen. Da han afseilede med Ekspeditionen, var han endnu en ung Mand paa knap 40 Aar.
Til Ekspeditionen udrustedes to mindre Skibe, nemlig En hj ørn ingen, med en Besætning paa 48 Mand, og.Jagten Lam prenen,
med 18 Mands Besælning, og den 16de Mai 1619 afseilede den fra
Sundet Nord paa. I Katlegattel sprang en af Folkene overbord og
druknede - et sørgeligt Varsel ved Reisens Begyndelse om alle de
Gjenvordigheder, som disse to Skibes ulykkelige Besætninger vilde
komme til al lide I Ellerat have besøgt Norge, kompletteret Besætningen og islall{)sat .Jaglen, der havde faaet en Læk, seilede Skibene
over Nordsøen og ALlanlerhavet, sønden om Island, og fik den 20de
.Juni Grønlands Sydostkyst i Sigte; men herfra blev de igjen drevne
bort af Storm og Isgang, og naaede først 10 Dage senere Sydspidsen
af Landet, ~som de Engelske kalder Kap Farvel .... den som gav
Stedet dette Navn agter ikke mere derhen al komme «*). Isen fra
Østkysten og fra Davisstrædet, som samlede sig her, gjorde Seiladsen
meget besværlig. Imidlertid sattes Kursen Vest til Nord hen »eller
et ret Kompas, Variationen to Streger aftagen «, imellem Isl]elde, af
hvilke nogle efter Munks Angivelse havde en Høide af indtil 40 Favne.
Den Sele .Juli fik de Sigte af den amerikanske Kyst ; den Nat frøs
det saa stærkt, at der om Morgenen hang lange Istapper paa Skibel
og i Reisningen, medens det opad Dagen blev saa varmt, at Folkene
kastede deres Trøier. Da det viste sig, at Skibene var nordligere end
Hudsonstrædet, holdtes sydpaa, indtil man traf dette Stræde, som
Munk kaldte Fretum Christiani til Ære for Kongen, medens
han gav den nordlige Pynt Navnet M. unken æs til Minde om sig
*) Citaterne er af .Jens Munks egen Beretning om Heisen.
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selv. Nogle af Folkene
sendtes iland efter Vand;
men da der ikke kunde
ankres, blev Opholdet
kun kort, og Skibene
seilede videre ind
Strædet.
Her fik de den første haarde Dyst, idet
de trængtes saaledes ind
i Isen, at det var umuligt at slippe ud igjen;
de bjergede da alle
I Hudsonslr:cdel.
Seil' fortøiede Jagten
( Ener Kapluin Lyon).
til det større Skib og gav sig Gud i Vold, ventende deres Skjæbne.
Et stort Tømmer ved Skibets Boug blev revet løst, og først efter
megen Anstrængelse lykkedes det at bringe det nogenlunde i Orden
igjen.
Efter to Dages Besværligheder slap de omsider fri af Isen og
naaede Nordkysten af Strædet, der dengang antoges at høre til
Grønland, hvor de, eller andre to Dages Kamp med Naturforholdene, tilsidst var saa heldige at bringe Skibene til Ankers.
Dagen efter opdagede man Folk i Land paa den modsatte Side
af Havnen; Munk lod straks Baaden bemande og seilede selv derover for at se,
hvad det var for
en Slags Mennesker. Da han naaede Stranden,
gjemte de i Hast
deres Vaaben og
Redskaber
bag
nogle Stene, og
stod ganske stille,
indtil Munk kom
iland. Al den Høflighed, han viste
dem, besvarede de
med lignende Fagter,men visteumisMunks Skibe i Hudsonslrædel (efter hans egen Afbildning).
Frygt
kjendelig
Tiihoire sees Skibene Indeklemt I Isen , tilvenslrc forneden : Rensdyrjagt,
for, at Matroserne
foroven : Model med Eskimoerne.
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skulde opdage deres gjemte Vaaben; alligevel kunde Folkene ikke
modstaa Fi-istelsen til at gaa hen bag Stenene og tage Vaabnene
op, hvorover Eskimoeme blev l10ist ulykkelige og gav ved Tegn tilkjende, at det var med disse
Redskaber, de skulde søge deres Føde. Saa gav man dem
deres Vaaben igjen, hvorover
de blev saa glade, at de hoppede høit i Veiret og teede
sig meget lystige. Munk forærede dem Knive og andre
Smaating, hvoriblandt et Speil
og da en af Eskimoerne fik
sit eget Ansigt at se i dette,
greb han det i en Fart og
gjemte del under sin Klædning. En afMatroserne, som
havde sort Haar, et brunagtigt Ansigt og en bred Næse,
blev omfavnet af dem allesammen, fordi de antog ham
for deres Landsmand. Disse
var de eneste menneskelige
Væsener, Munk traf under
hele sit Ophold i Amerika,
En Esldmo fra Hudsonhugten
og ikke engang dem fik han
(Ener Knploln Lyon).
mere at se, skjønt han opholdt sig flere Dage i Havnen. Stedet blev kaldt Ren-Sund, fordi
man havde skudt flere Rensdyr der, og da Munk havde ladet Kristian den fjerdes N;vn og Vaaben opsætte paa Landet, forlod han
atter Havnen .
Næppe var Skibene komne ud i Sti-ædet, før de igjen omringedes af Drivisen, og den haarde Kamp begyndte paany. En
heftig Storm reiste sig, og Isen huggede saaledes imod Skibene, at
man maatte surre Jagten til Enhjørningen, tage Ræer og Stænger
ned og lade Skibene drive, hvorhen Isen følte dem. Det ene Havari
kom paa efter det andet, og det kostede den største Anstrængelse
nogenlunde at istandsætte den lidte Skade. Engang drev begge
Skibene ind imellem nogle Skjær, hvorfra de kun ved et Guds Under
blev befriede. Et Isfjeld, som var grundstødt paa 22 Favnes Dybde,
kæntrede pludselig med saadan Kraft, at Søen reiste sig og nær
havde slingret Jagten under Vand. Efter en hel Uges Driven om

269
paa denne Maade, førtes Skibene ved Høivande ind over nogle Skjær,
som ved Lavvande laa tørre, og de kom derved nogenlunde i Sikkerhed for Isen. Her blev Munk liggende i 9 Dage, besøgte Landet,
hvor der viste sig Spor af Befolkning, men ingen Mennesker, og
efterat Skibenes Skade var istandsat paa bedste Maade, gik han
igjen tilsøs. Munk kaldte dette Sted, som ligger paa Nordsiden og
efter hans Beregning 50 Mile inde i Strædet, Haresund.
Det var den 9de August, at Skibene forlod Haresund; de seilede
først Sydvest hen, indtil de naaede den sydlige Kyst i Strædet, gik
derpaa mere vestlig og kom ind i Hudsonbugten, hvis nordlige Del
blev kaldt Mare novum eller det nye Hav, den sydlige Del Mare
Christiani eller Kristians Hav. Her sattes Kursen Sydvest hen,
tværs over Bugten, hvor man vel var noget mindre besværet af Drivis,
men hvor heftige Storme, det uroligste Hav, Munk nogensinde havde
seet, og tætte, kolde Taager lagde dem Hindringer nok iveien.
Den 7de September kom Enhjørningen ind i en taalelig god
Havn paa den modsatte Side, og Lamprenen, som var bleven
borte i Stormen og Taagen, kom ligeledes, to Dage senere, derind.
Landet blev undersøgt til begge Sider med Fartøier; men da der
ikke viste sig bedre Havne eller noget Stræde i Nærheden, og da
Vinteren desuden begyndte at sætte ind temmelig strængt, sammenkaldte Munk et Skibsraad, der besluttede, at Skibene skulde overvintre der, hvor de nu laa; man saa desuden ikke nogen Udvei til
at komme videre, og det var for sent paa Aaret til at vende om.

Munks Kort over Hudsonstrædet og Hudsonbugten.
(Puu Kortet vender Syd opnd, Nord nednd, Vest Ugger altsan Ulholre og Øst tllvenstre).
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Havnen blev kaldt Munks Vin ler havn; om Stedet, hvor den har
ligget, har der tidligere været Usikkerhed, men, som det fremgaar af
det senere hen anførte, kan dette nu bestemt angives som ChurchillFlodens Munding (se Kortet S. 271 ). Skibene blev med megen Be-

Munks Vintcrhuvn (eller hnns egen Afbildning}.
I i-:·orgrunden fældes Træer, Jænf{erc lilhuge kommer !l 1\1,ænd med fældet Vildt ng en dml Mnnd hærcs Ul
den oplrnstcdc Grn,·. Foroven lilhnirc sl,ydcs en Ishjnrn fra en Bond.

sværlighed halede over en Grund ind i et Bassin tæt ved Land, og
da der var betydelig bbbe og Flod lykkedes det, skjønt først efter
et Par uheldige Forsøg, al grave del store Skib saa fast ned i Grunden,
at det nogenlunde kunde modstaa Isens Tryk.
De Lidelser, som de to Skibes Besætninger havde udholdt paa
Reisen, var kun ringe, imod hvad der ventede dem i dette Vinterkvarter. I Begyndelsen gik del dog ret godt, og Arbeidet med Skibene gav dem nok at bestille. De samlede Brændsel for Vinteren,
skjød ende! Vildt, som Ræve, Harer, Ryper og andre Fugle, og Munk
fældede selv en hvid Bjørn, hvis Kjød de alle fandt meget velsmagende; men efterhaanden, som Tiden gik, blev Kulden strængere og
besværligere. Alt flydende frøs, Vand, Vin og Øl, saa at det maatte
hugges istykker med Økser og smeltes, før det kunde nydes; ja selv de
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Tønder og Dunke, hvori det opbevaredes, sprang i Kulden. Dog var
Mandskabet endnu ved godt Mod og foretog flere Smaaekspeditioner op
over Kysten, hvor man fandt umiskjendelige Spor af Mennesker, som
maatte have været der for ikke længe siden; flere Steder var der
lagt Sten sammen i en stor Firkant, og i det ene Hjørne opreist et
Slags Stenalter med nogle udbrændte Kul ovenpaa. Etsteds var der
malet med Kul paa en Sten et Billede, der lignede en Djævel med
to Horn. I November kom en Hund løbende over Isen til dem, og

!fort over Hudsonstrædet og Hudsonbugten (smlgn , Munks eget Kort S. 2.69).

da en af Folk.ene antog den for en Ræv, skjød han den, hvilket
bedrøvede Munk meget, da han muligvis kunde have havt Nytte af
Hunden. Dette Dyr bar Spor af, at det havde været belagt med
Remme, og formodedes derfor at have været brugt til Slædekjørsel.
Da Julen kom, Nordboernes glade Jul, da Gudstjenesten var holdt med
Prædiken og Messe, og Folkene havde ofret til Præsten, gjorde de sig
saa lystige med Spil og Leg, som Leiligheden tillod, medens Munk
lod uddele en dobbelt Ration Vin til dem alle; under Festens Glæde
glemte de for en Tid deres Stilling og Omgivelser.
Isen havde imidlertid lagt sig fast omkring Havnen og naaet en
meget betydelig Tykkelse, og efter Nytaarsdag 1620 tog Kulden til
med en saadan Styrke, at Folkene ikke mere kunde modstaa den,
men blev angrebne af Sygdomme, den ene efter den anden. Før
Julen var 3 Mand, hvoriblandt den ene Læge, døde paa Skibene,
uden at endnu nogen fremtrædende Sygelighed havde vist sig blandt
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Mandskabet; men fra nu af, og indtil Munk slap bort fra Stationen,
finder man i hans Dagbog kun en sørgelig Beskrivelse af Sygdom
og Død. Det var Skjørbug og Blodgang, der fik Magt over Folkene;
de, som angrebes, blev blaa over hele Legemet,_ Tænderne løsnede
sig i Munden, og de fleste døde under heftige Smerter i alle Ledene.
Officererne, Lægerne, Styrmændene, Præsten, Mandskabet døde, den
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ene efter den anden, og de, som ikke var angrebne, havde nok al
gjøre med at pleie de syge og begrave de døde. Det varede ikke
længe, før Munk selv maatte gaa omkring som Sygevogter, fra den
ene Køie til den anden, benyttende sig efter bedste Skjøn af de Medikamenter, som han fandt i Doktorens Kiste; dog var ogsaa han
svag og afkræftet og kunde ikke længe blive saaledes ved.
Man var kommen hen i Marts Maaned; men Kulden var lige
haard, skjønt den enkelte Dage afløstes af noget mildere Veir, under
hvilket Munk en Dag var iland og fandt nogle Tyttebær under en
nyfalden Sne. Endelig den 12te April faldt der Regn, den første
efter syv 11.faaneders Forløb, og for muligvis at frelse nogle af de
endnu levende, fyldte Munk et stort Fad med Vand, hvori han
blandede Urter, og heri badede han sig tilligemed flere af de andre.
Men Sygdommen stansede ikke; den tog tværtimod i Mai Maaned
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-saaledes Overhaand, at der ikke mere var nogen til at begrave de
døde, og Munk selv kunde ikke reise sig af sin Seng. Hans egen
Skildring af denne Tids Begivenheder er meget rørende; saaledes
skriver han under den 19de Mai: »Idag døde Erik Hansen Li, som
den ganske hele Reise havde været meget flittig og tjenstagtig og
ikke fortørnet det ringeste Menneske eller fortjent nogen Straf, og
havde da gravet saa mange Grave til andre, og var nu ingen, der

Sldbe I Polarisen.

kunde hjælpe ham til .Jorden, men han maatte ligge ubegraven c.
I 4 Dage laa Munk uden Føde i sin Kahyt, og da han mistvivlede
om nogensinde mere at kunne reise sig fra Leiet, opsatte han sit
Testamente, bad kristne Mennesker, om saadanne skulde finde hans
Lig, da at begrave det og tage Løn derfor af Gud; sine Optegnelser
had han dem sende til hans Herre og Konge, og sluttede da med
»al Verden god Nat og min Sjæl i Guds Haandl «
Men det var ikke Forsynets Bestemmelse, at han skulde dø her.
Da han ikke længere kunde udholde at ligge i Kahytten for den
kvalme Luft af de døde Legemer, anvendte han al sin Kraft og
krøb op paa Dækket, »da han ligesaa godt kunde dø der som nede
i Køien«. Paa Dækket blev han liggende Natten over indtil den
næste Morgen: han vilde da se til Skibsfolkene, men fandt kun to
Mand endnu i Live, og disse laa udmattede og syge paa Jorden. Der
blev stor Glæde hos de to Matroser, da de saa deres kjære Kaptain
endnu i Live; de krøb hen til Skibet, hjalp ham iland, og alle tre,
Vor Somngt.

n.

26
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den sidste Rest af en Besætning paa 64 Mand, kravlede nu paa alle
fire hen under en Busk, hvor de blev liggende en lang Tid, holdt
Modet i hinanden og fristede Livet ved at tænde Ild til Varme,
krybe om paa Jorden, grave Huller i Sneen og opsøge Urter, af hvis
Rødders Saft de ernærede sig.
Da Veiret blev mildere, begyndte deres Kræfter ogsaa at tiltage
saa meget, at de kunde tænke paa at forlade Stedet. De tre Mænd

Jens Munks Hnnndskrift.

Det sidste Stykke nf •Tcstnmcntch.

Meddelt nf P. Lnuridsen i hnns Udgave af Munks Beretning.

kom efterhaanden saavidt, at de kunde gaa ned til Søen, som nu
var bleven aaben, fange Fisk, hente fra Skibene hvad de behøvede,
bortrydde Ligene og skaffe sig bedre Kvarter og Føde. Det var den
8de Juni, at Munk havde forladt sin Køie; den 26de begyndte de
at arbeide paa Lamprenen, som sattes i Søen, udstyredes med
hvad man behøvede til Reisen fra Enhjørningen, og den 16de
Juli afseilede de med freidigt Mod og Haab om Guds Bistand for

.,
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at begynde den farefulde Reise, idet de maatte efterlade det store
Skib der, hvor det laa.
Dette sidste blev forresten Anledningen til, at man nu med Sikkerhed kan fastslaa, hvor Vinterhavnen har ligget. Ti selv om man
ikke senere hørte noget til selve Enhjørningen, var dog ikke ethvert Spor af den eller Vinterhavnen forsvundet.
I Aaret 1688 satte det engelske Hudsonbugt-Kompagni sig
i Besiddelse af Hudsonbugtens Kystlande og begyndte at kolonisere
dem. Men en halv Snes Aar senere maatte de fortrække for Fransk-

Fra Hudsonbugt-Kompognlels Omrnode.

mændene. Til disse blev det af de indfødte Indianere fortalt, at de
ved Mundingen af en Flod, som Englænderne kaldte ChurchillFloden, for mange Aar siden havde fundet Lig af hvide Mænd.
Desuden befandt sig paa samme Sted et Hus med en Del mærkelige Sager i, deriblandt ogsaa noget Krudt, som en Dag blev antændt,
saa at Huset sprang i Luften. Det meste af Fundet forsvandt derved; dog blev der endel Metalgjenstande og navnlig en Kanon tilbage. Franskmæn.dene fandt da ogsaa ganske rigtig en ottepundig
Kanon med Kristian den fjerdes Navneciffer. De Franske gav derefter Floden Navnet :. Munks Flod « eller :. den danske Flod«.
En Snes Aar derefter kom Landet atter i Englændernes Besid26"
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siddelse. I 1718 fandt disse atter en Kanon mærket C 4 og mere
end et halvt Aarhundrede senere kom endnu en 3pundig Metalkanon
med samme Mærke for Dagens Lys.
Det maa være udenfor al Tvivl, at paa dette Sted har Munk
overvintret. Jens Munks Beskrivelse af alle Stedforhold passer da ogsaa
i Enkelthederne netop paa
Churchill - Flodens Udløb i
H udsonbugten.
Men vi vender nu tilbage til Munk og hans tvende
Ledsagere.
Man kan gjøre sig en
Forestilling om de Farer og
Besværligheder, for hvilke
disse tre Mænd var udsalte
under en Reise med el lidet
Skib gjennem Huclsonstrædel
og over Atlanterhavet, naar
man betænker, at de endnu
var syge og afkræl"lede, al
Skibet var saa lækt, at de
paa hele Reisen maatte pumpe Nat og Dag, at Seil og
Reisning var i en meget slet
Tilstand,
og Provianten næpEnge1ske MIJ.
•
•
pe
bedre.
I Strædet laa de
(I eng ~~1•512lldwke fod I
~........,.cåa:!=u---w...==--=a==~længe og drev om, kjæmpende
Churchlll -I' ludcns Munding.
med Storm og Drivis, ja engang kom de efter li Dages Seilads tilbage til det samme Sled,
hvorfra de var gaaede ud; Roret blev slaael islykker og istandsattes
kun med megen Møie. I Atlanterhavet maatte de udstaa ilere Storme,
og under en af disse blæste Storseilet fra Masten og blev kun med
megen Anstrængelse fisket ind igjen, medens Skibet drev om for Vind
og Vove. Endelig den 26de September, ni og en halv Uge efteral
de dristige Søfolk havde forladt Vinterhavnen, fik de Norge at se,
kom Dagen efter indenskjærs paa et ubekjendt Sted med en flyvende
Storm - men Skibet kunde hverken ankre eller fortøie, det havde
kun et halvt Anker tilbage og ingen Baad. Mod Aften kom der
Hjælp fra Land, og det viste sig da, at de var inde i Bergens Led.
»Der jeg nu havde Skibet udi god Salve - siger Munk - og var
udi kristen Land igjen kommen, da græd vi arme Mennesker af
stor Glæde og takkede Gud, at han os naadeligen den Lykke havde
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beskaaret«. Munk reiste nu over Bergen ned til Danmark for at
melde sig hos sin høie Øvrighed og hos Kongen.
Reisens Maal var ikke naaet, nogen Nordvestpassage var ikke funden, ja man var ikke engang kommen til Kundskab om, at Hudsonbugten er en lukket Bugt, fra hvilken der ikke udgaar noget Stræde
imod Vest. Aarhundreder skulde hengaa, og mange mislykkede Forsøg gjøres, inden man opdagede, at der virkelig eksisterer en Nordvestpassage, der ligger meget nordligere end H udsonbugten; men
den kan kun uegentligen kaldes en Passage, da den bestandig er

Kort o,·er den virkellgc Nordvestpnssnge.

saa opfyldt med Is, at den ikke kan beseiles. Den engelske Kaptain
M' C 1ure opdagede Passagen i Aaret 1850 · han og hans Mandskab
gjorde Reisen ad denne Vei; men Skibet maatte de forlade, åg noget
Skib er aldrig gaaet helt igjennem Nordvestpassagen, der saaledes
ikke er bleven nogen Søvei til Indien.
Om Jens Munk skal endnu omtales, at han snart igjen meldte
sig til Tjeneste, og i de paafølgende Aar betroede Kongen ham Ledelsen af flere vigtige Sendelser, blandt andet i Aaret 1623 som Chef
for 4 Skibe i de nordlige Farvande under Kysten af Rusland. Skjønt
hans Reise til det nordlige Amerika havde sat ham i saa stor Fare
og ikke givet ham Leilighed til at opdage en Nordvestpassage, arbeidede han dog kort efter sin Hjemkomst derfra paa at faa Kommando over en ny Ekspedition dertil, i det Haab, at han med sin
indvundne Erfaring nok skulde komme til et bedre Resultat. Han
skal da ogsaa af Kongen have faaet Løfte om en saadan, men den gik
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overstyr, uvist af hvilken Grund, skjønt Forberedelserne var vidt
fremskredne. Han døcle den 3die .Juni 1628, samme Dag, som han
fyldte sit 49de Aar. Om hans Død fortælles følgende, der dog
er næppe rigtigL. Det hedder nemlig, al da han havde Audiens
hos Kongen i Anledning af en projekteret ny Heise, bebreidede
denne ham Uforsiglighed, som han skulde have gjort sig skyldig i
paa sin første Ekspedition, hvorover Munk blev heftig og gav Gjensvar, saa at Kongen, vred over denne Tiltale, slog til ham med sin
Stole Fra denne Dag tæredes Munk hen og døde: »thi ingen
kunde leve, paa hvem Kristian den fjerde havde lagt sin Haand i Vrede
KRIGEN MED TYSKLAND. 1625- 29.
»Den 27de September 1625,« fortæller en samtidig, »var Hans
Maiestæt geskjænig med at stikke den nye Kjøbstad af udenfor
Akershus. Den 28de September fuldendte Hans Maiestæt Fundationen paa Byen, og blev den kaldt Kristiania. ~
Det var ved et Magtsprog af Kongen, al den By, der senere
skulde faa en saa stor Betydning som Norges Hovedstad, reiste sig.
Den samme Fremgangsmaade, som Kristian den fjerde havde benyttet ved Grundlæggelsen af flere andre Byer (Kristianopel,
Kristianstad), nemlig Nedlæggelsen af en mindre blomstrende
Stad til Fordel for den nyanlagte, blev ogsaa bragt til Anvendelse her.
Det gamle Os 1o, der med sine snævre, krogede Gader udelukkende bestod af Træbygninger, havde i det forrige Aarhundredes
Krige ofte været et Støllepunkl for Fienden, der fra den let indtagelige Stad truede den nærliggende Fæstning Akershus. Eftersom
store Ildebrande tillige hyppigt havde hærget Byen, var Planer til
dens Flytning dukket op, men stadig strandede de paa Indbyggernes
Modstand. Da imidlertid en ny, vældig Brand havde lagt saa godt
som hele Byen i Aske i August 1624. greb Kristian den l]erde Leiligheden til nu at gjøre Alvor af de tidligere Planer. Han reistc,
som vi har seet, selv derop, og den nye Stad blev anlagt under del
allerede tidligere udvidede og ombyggede Akershus' beskyttende
Mure! og selv blev den befæstet med Grave og Volde. De snorlige
Gaders Huse blev under Borgernes Modstand befalet opførte af
Sten eller i Bindingsværk, »paa dansk Maner mellem Stænger muret «,
og snart efter var ogsaa den kongelige Villie skel Fyldest.
Paa Grundlag af en Tegning i det norske Rigsarkiv bringer vi
hosstaaende en Plan af Kristiania, saaledes som den saa ud karl
efter Grundlæggelsen. Det vil sees, at Byen havde 7 Langgader og
3 Tværstræder, og den omtales som en smuk By, paa hvis ydre
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Udstyr der var anvendt ikke liden Bekostning. Den antages hurtig
at have faaet 4-5000 Indbyggere, som hovedsageligt ernærede sig
ved Skibsfart og Trælasthandel. Kongen tabte ikke i sin modne Alder noget af den Interesse,
han fra sin tidligste Ungdom havde næret for en kraftig Udvikling
af den danske og norske Sø magt. Uagtet de mange store Byggefore-
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tagender, han havde i Gang, Slotte, Kirker, Havneanlæg m. m., hvoraf
adskillige vil bevare hans Minde hos sildige Slægter, fandt han dog
ved Finansernes ypperlige Forvaltning og en stræng Økonomi Midler
til at fremme og styrke det Værn, hvorpaa han med Rette satte saa
høi en Pris. Paa Bremerholm og paa private Værfter flere Steder i
Landet reistes den ene Skibsbygning efter den anden og indlemmedes i Flaaden. Ogsaa i Norge byggedes Krigsskibe, dog navnlig
Skjærbaade og Galeier, af hvilke der i 1624 udrustedes 38, som Kongen selv mønstrede i Frederiksværn. Desuden holdtes under Kong
Kristians Regjering, som allerede omtalt, stadig udrustet et Antal
norske »Defensionsskibe«, der konvoierede norske Koffardifartøier til Frankrig, Spanien og andre Lande. Dannebroge vaiede fra
mangen en »Mesansraa c (en langskibs Raa eller Bom paa den agterste Mast) paa de Skibe, der i Østersøen, Nordsøen og fjernere
Have krydsede for at hævde Flagets Ære og rense Farvandene for
Sørøvere. Den dansk-norske Flaade havde et stort Navn, var vel
bekjendt og kunde maale sig med en hvilkensomhelst Sømagt i
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Europa. Instruktioner for Embedsmændene, Reglementer for Tjenesten paa Skibene og i Land, Søkrigsartikler for Opretholdelse
af Disciplin og Orden forfattedes under Kongens umiddelbare Tilsyn. For Skibenes Bemanding og Mandskabets Forpleining blev
der omhyggelig sørget. Overfor Bremerholm i Kjøbenhavn, paa det
opfyldte Stykke Land mellem denne og Nikolai Kirke, laa de saakaldte Skipperboder, hvor Holmens Folk, Arbeidere og Søfolk,
havde deres Bolig ; men da Kongen i Aaret 1615 havde )adel udskrive 1500 Søfolk i Kjøbstæderne og paa Landet Lil fast Arbeide
paa Holmen og paa Skibene, blev Pladsen til disse her snart for
indskrænket, og
Bygningen af en
ny Samling Arbeiderboliger
blev paabegyndl
udenfor den daværende Øs terport ved
Sl.
Hans Bro.
Saaledes grundlagdes Nyboder
og den faste
Stok, der siden
hine Dage og lige
indtil vorTid har
Gumle Nybode ~ husc i I\Johcnhnvn.
spillet saa vigtig
en Rolle i Flaadens Historie. Nu er ganske vist de !leste af de gamle
Bygninger nedrevne og ombyggede, men disse Rækker af lave Huse
med rørle Tage, adskilte ved Gader med mærkelige Navne, lige fra
Bjørne og Ræve ned til Timian og Merian, der dannede en afsondret Del af det stfBrld opvoksende Kjøbenhavn, med sil eget Poliliog Kommunevæsen, denne gemytlige, letbevægelige Befolkning, der
udgjorde som en særlig Kaste og havde sit eget Udseende, hvorfra
saamangen lystig Fortælling, saamange Ordspil og Eventyr udgik,
denne Bydel og denne faste Stok, hvor Konen regjerede, naar Manden var paa Halmen eller tilsøs, og hvor de store Børneflokke ttunlede sig i Gaderne, staar endnu for os som lyse Minder om en
smuk Tid.
I Aaret 1619 blev en af Holmens Bygninger indrettet til Kirke
for Flaadens Mandskab; men da den snart viste sig at være for
lille, blev den senere udvidet og i 1641 givet Form af en Korskirke,
der bærer Navn af Holmens Kirke og bestemtes til Sognekirke
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for alle, som henhørte til Flaaden, hvor de end boede i Byen. 1628
oprettedes en Skole for Mandskabets Børn; men nogen Læreanstalt
for vordende Officerer indstiftedes først langt senere. Paa Slotsholmen,

'l'olhusct med Krlsllnn den fjerdes Hovn.

bagved det gamle Slot, begyndtes i Aaret 1598 Opførelsen af det
store Tøihus, der indtil Aaret 1680 vedblev at være fælles for
Hæren og Flaaden. 1604 stod det færdigt. og sammen med det omtrent samtidig opførte Provianthus omsluttede det en ny Skibsbavn,
der fuldførtes 1614.
De største Krigsskibe, der siden Frederik den andens Tid kaldtes
Orlogsskibe, havde fremdeles de høie Agterkasteller og førte indtil
60 Kanoner. Paa denne Tid opstaar Benævnelsen Fregatter, hvorved forstaas Krigsskibe med 3 fuldriggede Reisninger og kun eet
Batteri, temmelig smaa Skibe, adskillige af dem ikke større end den
nyereTidsBrigger. Desudennævnes Bojerter, Jagter, Pinker og
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Pinasser. Defensionsskibene, af hvilke navnlig Norge stillede
et større Antal, var Handelsskibe, paa hvilke der hvilede den Forpligtelse, at de, naar der var Trang til dem, skulde stilles til Regjeringens Raadighed. De nød derfor visse Begunstigelser, saasom
Lettelse i Toldafgifter m. m. Denne Institution blev vel formelt hævet
1688 ifølge en Konvention med Holland, men Defensionsskibe omtales dog indtil ind i det attende Aarhundrede. Kanonfabrikationen
var gaaet godt fremad, der støbtes Kanoner af Jærn og af Metal;
tidligere var der, saavidt man kan se, ikke fulgt noget bestemt System, idet Kanonerne kun var tilveiebragle enkeltvis; men imellem
Aarene 1603 og 1609 lod Kongen støbe 100 Stkr. 14pundige l\fotalkanoner paa Kronborg og i Kjøbenhavn, de saakaldte »Konger « eller
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»gamle Konger «, til Forskjel fra nogle andre, lettere 14pundige Metalkanoner »Trianglerne «, der sløbtes omtrent paa samme Tid. »Kongerne « var meget praglfuldl udstyrede med Ringe, Forsiringer og
latinske Indskrifter; de havde hver sit Navn efter en Konge, hvis
Billede var støbl paa Oversiden af Forstykket, Hankene over Midterstykket havde Form af Løver, og »Druen«, eller Bøilen ved Bunden.
forestillede en aheaglig Figur, som holdt et Marsvin i Halen. Af disse
Kanoner, som længe har værl!L forsvundne fra Arsenalets Beholdninger, er i Aaret 1873 fem Eksemplarer, riglignok i en nogel medtaget Skikkelse , fremtraadte for Dagens Lys; de har henhørl til
Bestykningen paa Linjeskibet Dannebrog, som den 4de Oktoberl 710
sprang i Luften i Kjøgebugt med Ivar Hvitfeldt og hans kjække
Mandskab, og efter den voldsomme Stormflod den 13de November 1872
paany har vist sig over Havbundens Sand paa 7 Favnes Dybde. Der
er her givet en Afbildning af en af disse Kanoner, »Erik Eiegod«,
saaledes som den saa ud, inden den blev beskadiget. I Kristian den
ijerdes senere Regjeringsaar støhtes et Antal af omtrent 60 Sikr.
24pundige Metalkanoner, der ligeledes var prydede med Kongebilleder
og derfor kaldtes de »nye Konger «. Fra Vraget af Dannebrog er
der i 1873 i det hele opfisket 12 Metalkanoner, hvoraf foruden de
5 »Konger« tillige to 8pundiger henhører til den Periode, vi her
taler om ; de benævntes »Drager«, var udstyrede omtrent som »Kon-
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gerne « med Hanke og Drue i Form af Delfiner, Kristian den fjerdes
Navnetræk paa Bundstykket og Billeder af en Tudse, Snog eller
andet Dyr paa Forstykket. Den »Drage «, som her er afbildet, er
støbt i Aaret 1623. !øvrigt tildeltes der Kanonerne mange forskjellige Navne efter de Billeder, som fandtes paa dem, skjønt de derfor
godt kunde henhøre til den samme Klasse eller Kaliber; men naar

Upundlg _Mclnlknnon •Er ik Elcgod , , s tabl 1004. Horlc til Bcstylmlngen pan , Dnnnchro(l• , son, aprnng I
Luflcn I Kjogebugt 1710.

der tales om hele og halve Kartover, Slanger, Skjærbrækker,
Fa 1kun er m. m., da maa herved tænkes paa forskjellige Klasser.
Kanonerne anvendtes ikke alene til at udskyde K ug 1er, Jærnkugler,
hvis Bestemmelse , •ar at trænge ind i de fiendtlige Skibes Skrog og
om muligt skyde dem i Sænk; men ogsaa andet Skarp omtales,
saasom Lænker, Lod og Stangkugler, der anvendtes imod Skibenes Reisning, »den levende Del«, der gav Skibet Liv og Bevægelighed, men reducerede det til et hjælpeløst Vrag, naar den blev
nedskudt eller gjort ubrugelig. At ødelægge det fiendtlige Skibs Reis-

Spundig Metnlltnnon • Drage , , atøhl 1823.

Tilhorlc aDnnnebrogs, Bestykning.

ning, skyde Master og Ræer overbord, var et meget vigtigt Formaal;
thi derved blev Skibet ikke alene ude af Stand til at manøvrere,
men Dækket og Kanonerne blev som oftest saaledes belemrede af
det nedfaldende Gods, at Skydningen maatte stanses.
Med den store og velordnede Flaade havde Kong Kristian
været istand til at møde og bekjæmpe en mægtig Modstander; men
først henimod Slutningen af hans Liv skulde det falde i hans Lod
at levere et større Søslag. I den Krig, som brød ud med den tyske
Keiser, fik Flaaden en anden Opgave at løse, vel ikke mindre betydningsfuld, men langt mindre taknemmelig og opsigtvækkende end
den at beseire fiendtlige Flaader. Det har været den danske Flaades
Lod under enhver Krig med Tyskland , at der kun er givet den
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ringe Leilighed til at udøve nogen aktiv Virksomhed og vinde Berømmelse, hvorimod den ved at holde Farvandene ryddelige har
gjort det umuligt for Fienden at besætte Øerne eller ganske underLvinge Landet. medens den har gjort
del muligt for os
selv at føre Tropper
fra Sted til Sted,
opbringe lienclllige
Skibe og afspærre
Fiendens Havne.
Delle Maal har en
stor Betydning, men
blirnr ikke altid reltelig vurclerel.
I Tyskland ra sede Trediveaarskrigen siden Aarel 1618
og Kristian den l]erde
kunde ikke forblive
uberørt al' denne,
skjønt han kun høstede ringe Tak og
ingen Løn for sin
Indblanding. Hans
Trosfæller i Tyskland, de protestantiske Fyrster, anmoGcncrnl '1 llly.
dede ham slærkl
om at yde sig Bistand og valgte ham ved en Fyrsteforsamling i
Lauenborg den 25de Marts 1625 til Kredsoberst i den nedersachsiske Kreds. I Begyndelsen af Mai næstefter forlod Kong Kristian sit
Hjem i Frederiksborg, tog over til Halvøen, satte sig i Spidsen for
Hæren og drog imod Keiserens Tropper, der anførtes af Ti Ily.
Dette Aars Felttog blev dog uden Betydning, til noget Møde med
Tilly kom det ikke, og de protestantiske Fyrster ydede kun ringe
Bistand. Først det paafølgende Aar, nemlig den 17de August 1626,
kom det til et afgjørende Slag ved Lutter am Barenberg i del
Brunsvigske, hvor Kong Kristian efter en hæderlig, med stor Dygtighed
ført Kamp, der endog vakte hans krigsvante Modstanderes Beundring, led fuldstændigt Nederlag, navnlig paa Grund af den lunkne
Understøttelse. Kongen selv kom i personlig Fare, omringet og for-
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fulgt af fiendtlige Ryttere, og det var med Nød at han slap derfra
med Livet. Desuagtet holrlt han sig endnu i nogen Tid i det nordlige Tyskland, efterat have samlet Resterne af sin Hær, og først i
detpaafølgendeAar,1627,
da Keiserens berømte Generaler Tilly og W a 11ens tein samlede drog
Nord paa med en talrig
Hær, lykkedes det dem
uden synderlig Modstand
at trænge op gjennem
Holsten og besætte hele
.Jylland.
Saavidt kunde Tyskerne med deres mange
Tropper sagtens naa ;
men her traf de Kysterne
og Havet, udover hvilke
de ikke kunde række.
Wallenstein spillede Herre i Jylland, han og hans
stolte Keiser haYde store
Planer med det lille Danmark, Nøglen til Østersøen; men de indsaa
snart, at uden Flaade
General \Vollcnsteln , •Admiral over Øatersoenc.
lod det sig ikke undertrykke, en saadan maatte man se at skaffe tilveie, og det første
Skridt hertil blev gjort derved, at Keiseren, som havde forlehnet
Wallenstein med det erobrede Mecklenburg, udnævnte sin berømte
General til Admiral over Østersøen og overlod til ham selv at skaffe
sig Skibe i de tyske Havne; men den dansk-norske Flaade var ham
for stærk.
Ved Krigens Udbrud i Foraaret 1625 udrustedes 24 Orlogsskibe
og 6 Fregatter, der deltes i forskjellige Grupper til Kysternes Bevogtning og Hærens Understøttelse, nogle sendtes til Bælterne, andre til
Elben, hvor Gliickstadt nylig var anlagt, og hvor der var etableret
en fast Station til Sikring for Elbtoldens Hævelse, samt til Weseren.
Andre Skibe sendtes til Østersøen og Nordsøen lige indtil Island og
Grønland, for at hævde Høihedsretten, beskytte danske og norske
Handelsskibe og stanse Fiendens Søfart. Ka ptain Børge J u el paa
Orlogsskibet Trost havde Kommando i Bæltet, Kaptain Hendrik
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Wind, Orlogsskibet Sorte Rytter, paa Elben, og Kaptain Jørgen
Ulfeld, Orlogsskibet Hummeren, paa Weseren; men da Hendrik
Wind snart efter maatle forlade Elben paa Grund af Sygdom paa
Skibene, blev han afløst af Jørgen Ulfeld, som igjen afløstes paa
W eseren af Kaptain Jens Munk, Orlogsskibet Hav h es len, der
her havde Kommando over tre andre Orlogsskibe og sin gamle .Jagt
Lam prenen.
Der blev dog hverken i delte eller det paafølgende Aar nogen
Leilighed for Flaaden til umiddelbarl at gjøre Fienden noget Afbræk,
idet den maatte indskrænke sig Lil at krydse i Nordsøen, rense Farvandet for fiendtlige Kapere, understøtte Hæren ved Elben og overføre Tropper; men da Slaget ved Lutter am Barenberg var tabt,
begyndte Virksomheden. Flere større Skibe sendtes til Elben for al
stanse Fiendens Fremrykning, Tropper bragtes til Jylland og atter
bort derfra, da de tyske Generaler trængte op paa Halvøen, og Kristian den fjerde trak sig tilbage med Hæren til Fyn, hvor Foranstaltninger blev trufne for at hindre Fiendens Overgang. Under
disse ulykkelige Forhold søgte Kongen , forladt af sine tyske medforbundne, at finde Understøttelse i de protestantiske Lande, Sverige,
England og Holland, hvorfra ogsaa sendtes nogen Hjælp af Skibe
og Tropper, og Lii.beck, hvis Handel led ved de dansk-norske Krydsere,
sluttede sig ligeledes til Kong Kristian.
Dog maatle de forenede Riger næsten ganske støtte sig til deres
egen Magt for at hindre Landets Erobring, og saalænge Flaaden
beherskede de danske Farvande, lod del sig heller ikke undertvinge.
Om Foraarel 1628, saasnart Isen brød op, stak Flaaden i Søen og
samledes i den sydlige Del af Store Bæll l'or at gjøre Angreb paa
Femern; Kong Kristian førte selv Kommandoen , hans Kongeflag
vaiede paa Orlogsskibet Hummeren. Angrebet skete ved Pultgarden paa Femerns Nordkyst, 3000 Mand kastedes iland Øen
blev erobret og 500 Tyskere gjort til Krigsfanger. Derfra drog Kongen
til Ekernførde, som overrumpledes og indtoges, og 300 tyske Soldater blev nedsablede; derimod mislykkedes et Angreb paa Kiel.
Da Kongen forlod Flaaden, blev Kaptain Gabriel Kruse med Titel
af Admiral høistkommanderende i Østersøen. Samtidig hermed
krydsede Kaptain Pro s Mund t med Orlogsskibet Hav hesten og
nogle andre Skibe langsmed den tyske Kyst, trængte ind i Havnene,
ødelagde, opbrændte eller borttog de Skibe, som Wallenstein havde
ladet udruste i Wismar, Warnernii.nde, Greifswalde og andre Steder,
og som skulde have været anvendte til Landgang paa de danske
Kyster; Ødelæggelsen var saa fuldstændig, at den tyske »Admirals ,
Herredømme over Østersøen kun blev en Drøm. Til Elben afsendtes
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en Eskadre under Kaptain Henrik Wind, der gjorde Forsøg paa at
undsætte det st~rld betrængte Stade, som endnu var i de allieredes
Besiddelse, og han indbragte mange fiendtlige Skibe til Gliickstadt,
der under hele Krigen forblev i de Danskes Besiddelse.
Af størst Betydning i dette Aar var dog Kampen ved Strals und , hvor de Danske holdt sig tappert, og som den tyske Keiser

Strnl1unds Belelrlng. (E fter et oamlldlgt Stik).

satte stor Pris paa at komme i Besiddelse af. Kongen sendte friske
Tropper derover, og lod Pros Mundt krydse med sine Skibe udenfor
Nydyb, der adskiller Rugen fra Fastlandet. Fæstningen beleiredes
med stor Heftighed, navnlig efterat Wallenstein selv i Slutningen
af ,Juni havde overtaget Ledelsen og svoret paa, at han vilde indtage Stralsund, »om det end hang med Jærnkjæder ved Himlen«;
men Besætningen holdt tappert Stand, og Beleiringen maatte opgives
sidst i Juli. En stor Del af Flaaden samledes imidlertid ved Rugen,
Kongen selv ankom til den i August Maaned, overtog Kommandoen,
bemægtigede sig Øen Usedom og erobrede Fæstningerne Wolgast
og Peenemunde; men det erobrede maatte atter overgives til den
tyske Overmagt, og Kristian den fjerde forlod Flaaden, efterat have
delt den i to Eskadrer under Gabriel Kruse og Hendrik Wind. Stral-
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sunderne, som truedes med en ny Beleiring, henvendte sig om Hjælp
til den svenske Konge Gustav Adolf, der med saa meget Held
krigede i Polen, og da Wallenstein i September atter lagde sig for
Fæstningen, mødte han saa eftertrykkelig Modstand af de forenede
nordiske Folk, at han snart paany maatte trække sig tilbage.
Ved Vinterens Komme blev Flaaden Jagt op, nogle Skibe paa
Albufjorden, Resten i Kjøbenhavn. Kulden blev stræng, og Isen laa
til hen i Marts 1629; men skjønt man allerede i .Januar Maaned
havde begyndt at indlede Fredsunderhandlinger i Liibeck og de
Danske længtes efter at se Halvøen befriet for de hensynsløse tyske
Troppers Udsugeiser, forberedtes dog et regelmæssigt Tog i det nye
Aar. Skibe udsendtes til Kysternes Bevogtning, og desuden udrustedes
en stor Landgangsekspedition, der deltes i to Afdelinger, af hvilke
den ene gik til Vestkysten, den anden under Kongens egen Overkommando til Østkysten. Paa denne Maade kastedes paa een
Gang 10,000 danske Tropper ind i Slesvig, hvilke fordrev de Lyske
Tropper derfra og truede Besætningen i .Jylland. Under disse heldige Forhold afsluttedes Freden i Liibeck den 12te Mai 1629 paa
nogenlunde gunstige Vilkaar, Kong Kristian forblev i Besiddelse af
hele sit Land paa nogle tyske Stifter nær, men maatte til Gjengjæld
love, at han ikke mere vilde tage Del i Trediveaarskrigen.
Intet var vundet i Krigen, uden Erkjendelsen af Flaadens store
Betydning for Landets Forsvar; derimod var meget tabt, Finanserne
komne i slel Tilstand, Danmarks og Norges lykkelige Periode under
den dygtige Konge, dels Udvikling og Fremgang i Hæder og Velstand hæmmede.
KRISTIAN DEN FJERDES SIDSTE SØKRIG.
LIST OG KOLBEHGEH HEIDE.

Øresundstalden nr for Kong Krislian en god Kilde at øse al'
under Landets slette Finanstilstand efter den tyske Krig, og den ble,•
rigeligt benyttet. Allerede under Kalmarkrigen var den bleven forhøjet, og skjønt den atter nedsattes efter denne Krig, blev den dog
senere paany flere Gange forhøiet, saa at den bestandig hvilede som
en betydelig Byrde paa den østersøiske Handel. Herover ytrede de
søfarende Nationer, som rimeligt var, stor Misfornøielse, navnlig
Holland, der endog i Aaret 1640 lod Sundet passere af nogle Skibe
uden at erlægge Told; men det kom dog ikke til Fiendtligheder.
Værre gik det paa Elben, hvor Hamborgerne følte sig meget trykkede ved, at Danmark opkastede sig til Herre over Floden, hævede
Told af deres Skibe og fra den faste Station ved det ny anlagte
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Gh1ckstadt forbød ethvert Skib at passere uden at erlægge Afgiften.
Hamborgerne gjorde Indsigelse herimod; men da dette ikke frugtede, udrustede de 1630 en Flaade, hvormed de blokerede Gliickstadt, beskjød Fæstningen, satte Tropper iland, erobrede nogle Smaafartøier og haanede det danske Flag.
Det var paa høie Tid, at den dansk-norske Flaade stak i Søen.
22 Orlogsskibe og Fregatter, foruden endel Galeier og mindre Fartøier, forlod i Begyndelsen af August Kjøbenhavn for at haandhæve
Kong Kristians Høihedsret over Elben. Flaaden kommanderedes af
Kongen selv paa Orlogsskibet St. Sophia og var delt i 4 Afdelinger,
den første under den til Rigsadmiral nylig udnævnte Klaus Daa,
hvis Flag ligeledes vajede paa St. Sophia, de andre under Admiralerne Gabriel Kruse, Henrik VVind og Holger Rosenkrantz
paa Orlogsskibene Oldenborg, Lindormen og Justitia. Det
var en prægtig Flaade at se til med dens mange Master og Seil,
foruden Kongeflaget, de mange Admiralsflag og brede Vimpler paa
Toppen og under Mesanraaen, som det efter hine Tider var Skik og
Brug at føre. Seiladsen blev imidlertid besværlig paa Grund af
stormfuldt Veir, flere Skibe led Havari, blandt hvilket St. Sophia,
der sendtes tilbage, og Flaaden maatte ty ind til Flekkerø. Kongen
flyttede sit Flag over paa Hummeren.
Først den 4de September lykkedes det at naa Elben. Flaaden,
som underveis var bleven forøget med flere tilstødende Skibe, skal da
have talt 42 Seilere. For en vestlig Brise seilede den op ad Floden og
nærmede sig den hamborgske Flaade, der talte nogle og tyve Krigsskibe og omtrent lige saa mange Handelsskibe og laa til Ankers ved
Gliickstadt. Hamborgerne lettede straks, seilede op ad Floden, blev
forfulgte, og en Kamp udspandt sig, der varede i fem Timer. Om
Aftenen ankrede begge Flaader i Kanonskuds Afstand fra hinanden.
De paafølgende Dage fortsattes Forfølgelsen, indtil den 7de, da Hamborgerne var saa høit oppe paa Floden, at de større og mere dybtgaaende danske Skibe ikke kunde forfølge dem længere.
Hermed havde Hamborgerne tabt deres Krigslyst og begyndte
at underhandle; de betalte fremdeles Tolden, men vilde ikke anerkjende Danmarks Høihedsret, og Forhandlingerne trak ud i samfulde
13 Aar, indtil Kong Kristian, kjed af den lange Parlamenteren, i 1643
atter sendte en Flaade til Elben og lod Hamborg blokere. Saa faldt
Tyskerne tilføie, gjorde offentlig Afbigt og _betalte en klækkelig Sum
Penge i Bøde.
N aar disse Stridigheder undtages, havde Danmark i den lange
Periode siden den tyske Krig Fred, og Flaadens vigtigste Opgave
var at beskytte Kysterne under den Krig, Trediveaarskrigen, som
Vor Sømagt. D.
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rasede i Tyskland, at hævde Danmarks Høihedsret i Østersøen og i
de nordlige Have, at rense Farvandene for Kapere, beskytte Handelen, konvoiere Handelsskibe og lignende. Men Forholdet til Sverige
var spændt, til Holland og England kun lidet venskabeligt paa Grund
af Sundtoldens Forhøielse, og Tilstanden i Landel ugunstig under
Adelens hovmodige Hersken og Uvillie til at
bære sin Part af Statens
Byrder. Kong Kristian
kunde kun med Mistillid og Utilfredshed se
den glimrende Maade,
hvorpaa hans Rival Gustav Adolf formaaede at
understøtte de tyske Protestanter, fremfor hvad
han havde værel istand
til; han kunde ikke uden
Ængstelse være Vidne Lil
den svenske Konges næsten eventyrlige Fremgang paa Fastlandet,
hans Erobring af hele
Tyskland lige indtil Alperne, hans Seiervindinger over Keiserens
berømte Generaler. Kong
Gencrnl Tonitenson.
Kristian maaUe frygle
for, at den seierrige svenske Hær vendte sig imod ham selv, en Frygl,
som end ikke kunde dæmpes, efterat den heltemodige Kong Gustav
havde fundet sin Død paa Valpladsen ved Liitzen den 6te November
1632. Hertil kom i de senere Aar en Omstændighed til, som tjente til
at stramme Knuden. Sverige havde Toldfrihed i Sundet, og da flere
fremmede Skibe benyttede sig heraf til at slippe forbi Kronborg
under et falsk Flag, mistænktes Sverige for at have hemmelig Del
i disse Bedragerier. At Sverige under disse noget spændte Forhold
pønsede paa at angribe Danmark er næppe undgaaet Kongens Tanke,
og Lysten har han i ethvert Fald haft til at værne sit Land; men
de høie Adelsherrer, og blandt dem fornemmelig hans hovmodige
Svigersøn, Rigshofmesteren Korfitz Ulfeldt, paastod, at der ikke
var nogen Fare.
I Mai Maaned 1643 afsendte den svenske Regjering en hemmelig
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Ordre til General Torstenson, som kommanderede Hæren i Tyskland, at han skulde falde ind i Danmark og bemægtige sig saa
meget af Landet, som han formaaede. Torstenson, den mest berømte
af Gustav Adolfs dygtige Feltherrer, der ved sine hurtige Bevægelser
og uventede Marscher havde faaet Tilnavnet den svenske Lynild,
havde allerede i flere Aar lidt saa meget af Gigtsmerter , at han

Mnlmohus. (Ener Pufendorf).

ofte hverken kunde gaa eller ride; men dette forhindrede ham dog
ikke i at anføre Hæren med stor Dygtighed, idet han lod sig bære
omkring fra Sted til Sted i en Bærestol. Befalingen om at rykke
ind i Danmark modtog han først i Slutningen af September, holdt
den fremdeles hemmelig og søgte at markere sine Bevægelser ved
forskjellige Marscher; derefter drog han Nord paa, meddelte endelig sine Officerer hvad han havde for, og brød den 13de December over Elben ind i Holsten, uden nogen Krigserklæring.
Nu gik det rask fremad uden synderlig Modstand; i Januar 1644
trængte Hæren ind i Jylland, og snart var hele Halvøen lige til
Skagen, paa Fæstningerne Gliickstadt og Krempe nær, i de Svenskes
Besiddelse. Samtidig hermed rykkede en svensk Hær ind i Skaane
og bemægtigede sig hele Provinsen med Undtagelse af Malmøhus
og Malmø, der gjorde tapper Modstand.
Det uforberedte Danmark var saaledes pludselig blevet stedt i
27*
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samme Vaande som under den tyske Krig, da Tilly og Wallenstein
havde besat Halvøen; men Faren var større nu end dengang. Tyskland eiede ikke og kunde ikke skabe nogen Krigsflaade, saaledes at
Danmark uden stor Vanskelighed kunde beskytte sine Øer; desuden
havde man Fred med Sverige og behøvede ikke at frygte noget

Prcdcrikshorg.

Angreb paa de øsllige Provinser. Nu var del Sverige , som førte
Kampen baade fra Vesl og Øst, og det var i Besiddelse nf en meget
god Flaade, hvormed det kunde møde de Danske paa Søen; desuden
kunde det vente Bistand fra Holland, som var opbragt over Øresundstolden.
Kristian den fjerde modtog Efterretningen om Svenskernes Indfald, medens han opholdt sig paa sit kjære Slot Frederiksborg. Den
67aarige Konge betænkte sig ikke længe, men var straks rede til at
bryde op. Han begav sig først til Fyn, som han satte i Forsvarsstand, og tog derefter Kommandoen over Flaaden, det Vaaben, som
nu havde størst Betydning og maalte frelse Fædrelandet, hvis Frelse
var mulig. Flaaden havde allerede begyndt sin Virksomhed, Udrustningen var i fuld Gang, Skibe afsendt til Kysternes Bevogtning,
Defensionsskibe indkaldte og bevæbnede, Matroser hvervede, da
den faste Stok langtfra var tilstrækkelig til Skibenes Bemanding,
og Kaperbreve udstedte. Den danske Flaade var ikke i saa god
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Stand som tidligere; dog var det navnlig Personellet, som i Fredsperioden var gaaet tilbage, medens der fandtes mange gode og for
sin Tid kraftige Skibe.
Blandt disse kan nævnes Trefoldighed,
bygget1639; Trekroner, St. Sophia,
Tre Løver, Patientia, Norske Løve,
Phoenix o. s. v.
Af Norske Løve
findes paa Rosenborg
Slot en mindre Model,
som er den ældste
Skibsmodel, vi besidder. Den er forfærdiget i Aaret 1650 af
en Nordmand ved
Navn Jakob Jensen
og synes at;.være temmeligJpaalidelig. Reisningen er mærkelig
ved sit langskibs Raaseil under Mesanraaen
paa den agterste Mast,
sine Raaseil paa Sprydet, de svære Skinkler
og store Blokke, som
Model nf Fregnttcn • Norske Love• pnn Ro1enborg, sknnrel I Elfenanvendtes paa den
ben 1654 af Nordmanden Jakob Jensen. (Ener Fotografi).
Tid; Skroget udmærker sig ved sit høie Agterkastel og reisende Boug. Der er 22
Kanoner i underste Lag, 18 i øverste og 4 paa Dækket agter, ialt
44, samt desuden 4 paa Dækket med Mundingerne vendte indefter for at forsvare dette under en Entring. Ifølge Skibslisten for
1648 var Norske Løve da et gammelt Skib paa 44 Kanoner og
med en Besætning af 230 Mand. I Begyndelsen af April 1644 heiste
Kong Kristian sit Flag paa Trefoldighed, tog Kommandoen over
en Eskadre paa 9 a 10 Skibe og seilede Nord paa til Gøtheborg
for at begynde sine Operationer mod denne By og Fæstningen Elfsborg.
Den væsentligste Opgave, Flaaden havde at løse, var at bevare
Samfærdselen imellem de danske Øer indbyrdes samt imellem disse
og Fastlandet, og holde Farvandene ryddelige ; følgelig gjaldt det
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især om at hindre de Svenske fra at opkaste sig til Herrer i disse.
Danmark havde henvendt sig til flere venskabelige Magter om Bistand
imod det mod al Folkeret stridende, uventede Indfald i dets Landsdele, og skjønt det i det hele taget mødte Sympathi, viste Magterne
dog kun Lunkenhed til at yde Hjælp. Den svenske Flaade var i

Fregnlten , Norske Lo,•c , , bygget 1634 nf Dunlcl Slnclnl r.

den sidste Tid gaaet fremad baade i Materiel og Personel, og samledes nu ved Elgsnabben i den Del af Skjærgaarden, som fører ind
til Stockholm; men den troede sig dog ikke stærk nok til at angribe
Kristian den fjerdes Flaade og søgte Bistand, som den svenske Regjering haabede at finde i Holland. Den sendte derfor allerede i
December Maaned 1643 Louis de Geer, en rig hollandsk Kjøbmand, der var bleven naturaliseret og adlet i Sverige, og som var
meget opbragt paa Danmark for Sundtolden, til Holland, for at søge
at faa udvirket, at en Flaade sendtes til Østersøen til Sveriges Bistand imod Danmark. Dette lykkedes vel ikke, da Prinsen af Oranien var venlig sindet imod Kristian den fjerde, som havde tilstaaet
de hollandske Skibe flere Lettelser i Tolden; men den hollandske
Regjering saa dog gjennem Fingre med, at de Geer hyrede Skibe i
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Holla,nd, bevæbnede og bemandede dem, samlede en Flaade paa
nogle og tredive Skibe under Kommando af den hollandske Kaptain
M arten Thij ssen og forberedte sig paa at afgaa med denne til
Østersøen for at forene den med den svenske Flaade ved Elgsnabben.
Thijssen afseilede fra
Holland i Slutningen af
April eller Begyndelsen
af Mai Maaned.
Saasnart Kong Kristian fik Underretning
om, at de Geer havde
hvervet en Flaade i Holland og agtede at begive sig til Østersøen,
besluttede han at opsøge og om muligt ødelægge den, forinden den
forenede sig med den
svenske Flaade og derved kunde blive meget
farlig. Han opgav Beleiringen af Elfsborg i
Begyndelsen af Mai, løb
den 8de ind til Flekkerø,
men seilede straks efter
videre med Eskadren,
Louis de Geer.
der nu talte 9 Skibe, ud
i Nordsøen og ned til Føhr. Her fik han at vide, at den hollandske
Flaade var løbet ind til Rheden indenfor List, den nordlige Ende
af Øen Sylt, hvor Vandet er dybt, rrten hvortil man kun ,kan naa
fra Søen ved at seile ind gjennem det smalle Listerdyb. Der findes
som bekjendt her regelmæssig Ebbe og Flod, og kun under Høivandet kan større Skibe seile ud eller ind gjennem Løbet.
Kongen lagde straks en Plan for Angrebet og meddelte den til
sine Skibschefer den 15de Mai. Skibene skulde i hinandens Kjølvand med Trefoldighed i Spidsen seile ind gjennem Listerdyb,
dersom Vinden var gunstig, i modsat Fald varpe sig op, omgaa de
fiendtlige Skibe og ødelægge dem ved Beskydning og Entring; men
Planen kom ikke til Udførelse. Dagen efter, den 16de, kom nemlig
den hollandske Flaade, der talte 24-28 Skibe under svensk Flag,
varpende og seilende ud gjennem Løbet. Det var næsten ganske
stille Veir, og for at gaa Fienden imøde, maatte der ligeledes føres
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Varp med et Varpanker ud fra Trefoldighed ; men omtrent Kl. 8
om Morgenen var dog begge Flaader under Seil for en let Brise.
De Danske søgte at lokke de mindre hollandske Skibe ud paa dybere
Vand, men det lykkedes ikke, og Angrebet maatte udføres tæt under
Grundene. Kl. 10 begyndte
Skydningen og Yarede til
Kl. 4 om Eftermiddagen:
Kong Kristian gik selv først
i Ilden, udholdt i henved
to Timer Kampen med
Fiendens Admiralskib og
Viceadmiralskib, men senere blev Fægtningen almindelig, de talrigere, men
mindre hollandske Skibe
søgte at omringe de danske
og gjorde flere Forsøg paa
Entring; men de blev
slaaede tilbage. De led
betydeligt af de Danskes
Ild. Først maatte l\1arten
Thijssen trække sig tilbage
med sit Skib i en ynkelig
Forfatning, Skrog og Reisning forskudt, Roret i UorAndcrs BIiie.
den, derefter fulgte de an(Mnlcrl pnn lloscmlnl I Slmnnc).
dre, indtil hele Flaaden
var llygtet ind gjennem
Listerdyh, hvor de store danske Skibe ikke kunde følge den. Havet
var oply\dt ar Slumper af Reisninger og Seil, og Hollænderne mistede
et stort Antal døde og saarede.
I to Dage endnu holdt Kongen krydsende udenfor List, indtil
den 18de Mai, da han overgav Bevogtningen af Løbet til Ove
Gjedde, der kommanderede den saakaldte norske Flaade, navnlig
Defensionsskibe, samlede i Norge, hvormed han netop var ankommen
fra Flekkerø, samt til Pro s M undt, der ligeledes førte en mindre
Eskadre, som ankom samtidig med Gjeddes. Kong Kristian seilede
da selv tilbage til Flekkerø for at proviantere. Den 25de Mai stod
der atter en Kamp ved List, hvor Hollænderne blev stærkt beskudte;
men Thijssen kunde nu ikke længere holde sine Skibe samlede, da
Besætningerne paa Grund af Nederlagene og slet Behandling og
Forpleining viste sig modvillige og udisciplinerede, og da de dansk-
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norske Skibe i nogle Dage maatte søge tilsøs paa Grund af Stormveir, benyttede han Leiligheden til at seile hjem til Holland, hvor
Opsætsigheden imod ham, og navnlig imod de Geer, brød stærkere

Norges Statholder Hannibal Sehestcd. (Stik af Hartwlgh).

frem og ikke uden Vanskelighed lod sig dæmpe. I Flekkerø forberedte Kongen sig imidlertid til et nyt Angreb paa Hollænderne,
lagde en Plan for dets Iværksættelse, forlod Norge og ankom til
List den 12te Juni; men da Hollænderne var borte, ausaa han denne
Del af Opgaven for løst, og seilede tilbage til Kjøbenhavn for at
vende Opmærksomheden imod den svenske Hovedflaade.
Ved hans Hjemkomst var Landet i stor Fare. Den store svenske

300
Flaade var ankommen til Krigsskuepladsen under Kommando af
Admiral K 1as F lem in g og laa udfor Kiel er Fjord· man kunde
frygte for, at den vilde støtte Torslensons Overgang til Fyn, der forsvaredes af Marsken Anders Bilde. Ogsaa i Skaane, hvor Ebbe
U lfeld t kommanderede de danske Tropper imod Gustav Horn,
stod Sagerne slet, og de
Indfald i Sverige, som
var gjorte fra Norge under Han ni bal Se hestedts Anførsel, var
slaaede tilbage. Her var
ingen Tid at spilde, den
svenske Flaade maatte
rammes hurtigt, man
udsatte 'sig ellers for, at
den fik Understøttelse
fra Holland; thi vel var
Thijssen seilet hjem med
sin Flaade i en ynkelig
Tilstand, men den energiske og meget formaaende de Geervilde sikkert
nok snart faa en Flaade
samlet paany, og de
norske Defensionsskibe
under Ove Gjedde var
ikke stærke nok Lil at
Rlgsndmirnl Jorgen Wlnd. (Slik nf Simon de Pus).
yde alvorlig Modsland.
Den gamle Konge drev
selv paa Udrustningerne med al Kraft og var paafærde tidlig og
silde, kun han personlig kunde overvinde de mange Vanskeligheder,
som optaarnede sig, da der baade viste sig Mangel paa Folk, Proviant og Krigsfornødenheder. Hans Sind var tungt, hans Hjerte
beklemt, han havde en Følelse af, at det nu gjaldt at seire eller falde.
Allerede før sin Afreise fra Frederiksborg ved Krigens Begyndelse
havde han indsat sin Søn Kronprins Kristian til midlertidig Regent; nu tog han Afsked med sin Slægt, som om han ikke mere
skulde gjense den.
Der hengik dog, under denne utrættelige Virksomhed, ikke mange
Dage, inden Flaaden, der talte 39 Seilere af de bedste Skibe, var
færdig til at afgaa. Den deltes i tre omtrent lige store Eskadrer,
hver under sin Admiral, en Ordning, som allerede var indført i flere·
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Krigsmariner, og hvorved et Angreb paa Fienden bedre kunde føres
saaledes, som Omstændighederne i et givet Øieblik fordrede det.
Kongen førte selv Overkommandoen over Flaaden paa Orlogsskibet
Tre f o 1dig hed, der henhørte til den tredie Eskadre, og under ham
kommanderedes denne Afdeling af Admiral Pros Mundt ; den første
Eskadre kommanderedes af den i Aaret 1643 til Rigsadmiral udnævnte Jørgen W ind paa Orlogsskibet Pat i en ti a, og den anden
Eskadre af Admiral Peder Galt paa Trekroner. Den 30te Juni

Kort til Slaget pna Kolberger Heide.

forlod denne store •Flaade Kjøbenhavn og seilede gjennem Drogden
Syd paa forbi Møen og rundt om Gjedser for at opsøge den svenske
Flaade.
Denne, der skal have talt omtrent 46 Skibe, hvoraf flere var
større end de dansk-norske, som kun var væbnede med høist 48 Kanoner, havde Dagen forud, den 29de, erobret Femern og laa nu
Vest for denne 0, i det store Bassin mellem Holsten og Ærø. Kong
Kristian, der ikke kunde give sig Stunder til at tilbageerobre Femern,
før den svenske Flaade var overvunden, seilede videre med sin
Flaade op igjennem Femern-Bælt, mellem denne 0 og Lolland, og
allerede den lste Juli om Morgenen havde man Fienden i Sigte.
Vinden var vestlig, den dansk-norske Flaade laa altsaa i Læ og
kunde ikke naa op til Fienden uden at krydse; den svenske Flaade
havde derimod Fordelen af Vinden og kunde seile ned mod de
danske Skibe og begynde Kampen naar den vilde. Paa dansk Side
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seilede den første Eskadre forrest med Patientia i Spidsen.
Henimod _Middag holdt Klas Fleming, hvis Admiralsflag vaiede
paa Orlogsskibet Scepter, af
for Vinden og angreb, tilligemed
to andre svenske Skibe, del danske
Admiralskib Pa ti en ti a, der
blev stærkt medtaget af Skydningen og fik mange døde og
saarede, blandt hvilke RigsadmiKrlsUnn den fjerdes gjcnncmskudtc Hue fra Slagel
pnn Kolberger Heide. (Rosenborg).
ralen, den tapre Jørgen Wind
.
selv, som mistede det ene Ben.
Dette skal være forefaldet under den holstenske Kyst, mellem Femern
og Kieler Fjord, paa Kolberger Heide, hvorefter Slaget har faaet
Navn. Kongen pressede straks opefter mod Vinden med Orlogsskibet Trefoldighed for at komme det betrængte Patientia til
Undsætning; men ikkemindre end
fire svenske Krigsskibe holdt ned
paa det, og de to danske Admiralskibe blev voldsomt beskudte, medens deres Landsmænd,
som laa i Læ, havde Møie med
at arbeide sig op imod Vinden
til dem. Splinter af overskudte
Planker, iturevne Bolte og Jæmstykker fløi omkring, dræbte og·
saarede mange, endog omkring
Kongen selv. Da · faldt der et
skjæbnesvangert Skud, som slog
gjennem Skibssiden og afrev Splinter, der saarede Kongen, som blev
stødt overende af den døende
Eiler U lfel d t.
»Kongen er
falden I« raabte man overalt, og
nogle vilde allerede stryge Kongeflaget. »Kongen er kun en Mand
- svarede en slesvigsk Matros vi er alligevel nok til at slaa
Fienden !« thi Mandskabet paa
Trefoldighed kjæmpede tapAdmiral I\lns Flemlng,
pert og ivrigt efter det lysende
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Eksempel, det havde for Øie. Men i det samme reiste Kristian den
fjerde sig, bedækket med Blod; han havde mistet det høire Øie og
flere Tænder, faaet en Flænge i det venstre Øre og var i det hele
saaret paa 23 Steder. » Vel er jeg saaret - sagde han - men ikke
farligt. Gud har endnu levnet mig Liv og Styrke til at staa mit
Folk bi, naar kun enhver vil gjøre sin Pligt«. Den gamle Helt
holdt Tørklædet for Øiet, indtil Hovedet blev nogenlunde forbundet;
han støttede sig til sit
Sværd, blev staaende paa
Dækket og vedblev at
lede Kampens Gang.
Hvorledes denne har
været, har vi kun ringe
Den
Efterretning om.
skal have varet i 10 Timer, indtil Mørket faldt
paa, tre Gange i Løbet
af denne Tid skal der
have været Stansning,
og tre Gange igjen en Fornyelse af Kampen. De
danske Skibe, som laa i
Læ, havde ikke nogen
heldig Stilling, idet det
var vanskeligt for dem
at arbeide sig op imod
Fienden ; men flere af dem
var heller ikke ivrige til at
forsøge herpaa, og Kongen Knud Ulfeldt, som blev dadellg snoret I Slaget poo Kolberger Heide.
tiltalte senere deres Officerer meget strængt, fordi de havde svigtet ham underdenhaarde Kamp.
, Jeg havde mine Admiraler og deres Officerer ombord - skriver han
den 14de Juli - og gav dem Ordre til, hvorledes de skal fægte, naar vi
skal daran igjen, samt gjorde dem stor Fortrøstning om Steile og
Hjul, om de ikke fægte bedre end de gjorde sidst. Rigsadmiralens
Trop lod ham fægte en god Stund ganske alene. Mig brugte de til
et Skjærmbræt mellem sig og Fienden. En af mine skjød mig
igjennem Fokken, saa jeg haver det rette Selskab at drages med e.
Nogen Undskyldning kan vistnok hentes fra, at endel af Skibene
først nogle Dage forud var bleven udrustede og havde uøvede Besætninger. Den svenske Flaade, som var talrigere og havde større
Skibe og Fordelen af Vinden, kan ikke have benyttet disse For-
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dele tilstrækkelig; thi det var den, som blev værst medtagen, og
om Aftenen maatte Fleming med hele sin ilde tilredte Flaade søge
Tilflugt i Kieler Fjord, hvor den de følgende Dage holdtes indespærret af den danske Flaade.
Begge Modstandere, baade de Dansk-Norske og de Svenske, tilskrev sig Seiren i Slaget paa Kolberger Heide; men dette er Uret.
Den Flaade, som søgte Ly i Fjorden,
var ikke den seirende; den derimod,
som blokerede sin Fiende og beholdt
Herredømmet i Østersøen, maa efter
alle Krigsregler kaldes Seierherre. Kun
el Skib, P a ti en ti a, blev nødt til at
søge til Kjøbenhavn for at faa sin Skade
istandsat. Antallet af døde og saarede
kjendes ikke; Eiler Ulfeldt døde ved
Kongens Side, Knud Ulfeldt blev dødelig saaret, og Jørgen Wind døde af
sit Saar den 17 de Juli.
Det vai: den 4de Juli, altsaa tre
Dage efter Slaget, at Kongen sendte
Peder Galt med endel af Flaaden, forKnr1 Gusln\' Wrnngcl.
modentlig den af ham kommanderede
anden Eskadre, ned til Kieler Fjord,
for at bevogte den fiendllige Flaade, og nogle Dage efter stødte den
gamle Konge til ham med Trefoldighed og de andre Skibe, og
lagde sig tæt under Biilk ved Fjordens Munding. Flaaderne laa saa
nær ved hinanden, at man paa den ene kunde høre den andens
Skibsklokker slaa ; »der har vel ikke i nogle Hundrede Aar - skriver
Kong Kristian i et af sine Breve - ligget tvende Potentaters Flaader,
som var Fiender, saa nærved hinanden«. Der blev truffet Disposition
til, hvorledes Fienden skulde angribes, om han vovede sig udenfor
Fjorden. Den svenske Flaade var iøvrigt ilde stedt, ogsaa ved Afskjæring imod Landsiden; thi den keiserlige tyske General G a I I as var
rykket ind i Holsten for at gaa imod Torstenson, og Tilførsel af
Proviant til Flaaden blev derved vanskelig; »det skortede paa Proviant paa den svenske Flaade «, skriver Kongen; »Vandet var brak
og utaaleligt, hvoraf de syges og dødes Antal tog stærkt Overhaand.
Kort sagt, deres Flaade havde været forloren, hvis det skulde vare
længe «. Heraf maatte de Danske drage Fordel. En Skanse opkastedes ved Neumiihlen, og Flaaden blev beordret til at nærme
sig de Svenske og angribe; men disse varpede sig høiere op paa
Fjorden, hvor den var saa snæver, at de Danske ikke kunde forfølge
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dem. Der sendtes da 1200 Mand Tropper iland til Skansen, hvorfra
Ilden a~bnedes den 26de .Juli; dette gjorde vel ikke stor Virkning, men
en Kugle ramte dog Admiral Fleming selv, medens han stod og
vadskede sine Hænder, og afrev ham det ene Ben, saa at han døde
nogle Timer efter.
Torstenson formaaede da den under ham
kommanderende Generalmajor Karl Gustav Wrangel til
at tage Kommando
over Flaaden.
I de sidste Dage
af Juli maa Kristian
den fjerde være seilel
op i Østersøen eller
idetmindste have forladt Stationen ved
Kieler Fjord; thi man
hører nu der kun
Tale om Peder Galt.
Svenskerne pønsede
paa at slippe ud.
Den 30te varpede de
et Stykke ud ad Fjorden; men de blev
ikke angrebne af
Galt, hvad han dog
havde bestemt Bel{rlsllon den fj erdes Trole. (Rosenborg).
faling til. Natten til
den lste August lykkedes det Wrangel med hele den svenske Flaade
at liste bort fra sit Fængsel, alle Seil sattes til, Øster paa, gjennem
Femer-Bælt, forbi Falster, Bornholm og videre lige indtil Elgsnabben,
hvor de ankom allerede den 5te August. Ved Kiel erobrede Torstenson den af de Danske opkastede Skanse, og hele Besætningen
maatte springe over Klingen. Kongen blev rasende da han erfarede,
at Fienden var undsluppen; den næsten 70 Aar gamle Peder Galt
blev kaldt hjem, stillet for en Krigsret, dømt og henrettet paa Slotspladsen i Kjøbenhavn den 31te August.
Men hvad der var sket, kunde ikke gjøres om, og en endnu
større Ulykke skulde snart ramme den dansk-norske Flaade. Det
Vor Sømogt. D.
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var i Holland lykkedes cle Geer paany al faa samlet en Flaade paa
nogle og tyve Skibe, der stilledes under ;\farten Thijssens Kommando
og i .Juli l\Iaaned afseilede til Kaltegatlet for gjennem Store Bælt at
komme den s\'enske Flaade til Undsætning. Ved Gøtheborg, hvorfra den fordrev den norske Defensionsflaade under Ove Gjeclde, som

~ - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -~

Slaget mellem Feme rn og Lolland.

I~fl er cl ~n m mul l Slik).

laa udenfor Skjærgaarden erfarede Thijssen, al Svenskerne var undslupne fra Kiel , og hans Maal stod nu til al naa den stockholmsk e
Skjærgaard. Kristian den (jerde, som laa med Tre fo Id i g hed og
nogle andre Skibe ved Øerne Syd for Sjælland, lod træffe alle Foranstaltninger for at opsnappe de hollandske Skibe og hindre deres Forening med den svenskeFlaade ; to Eskadrer sendtes til Farvandet under
Bornholm, hans egen Eskadre vogtede Passagen Syd om Lolland og
Falster, bevæbnede Pramme henlagdes i Drogden og Skanser opkastedes
paa Amager; men den 9de August, Dagen efter al Kongen var gaaet
iland i Skanne for at tage Kommando over Hæren imod Gustav
Horn, strøg hele den hollandske Flaade under svensk Flag for en
stiv Kuling af nordlig Vind ned gjennem Sundet og Flinterenden,
Øst om Saltholm, hvorved den undgik Drogden og alle de Hindringer, der var opstillede paa dens Vei, og fjorten Dage efter havde
den naaet Kalmar uden Uheld. Thijssen modtages med store Æres-
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bevisninger og Dronning Kristina optog ham i den sYenske Tjeneste
og adlede ham under NaYnet Ankerhjelm.
Da Hollænderne Yar undslupne til Østersøen og der sandsynligvis vilde hengaa nogen Tid, inden begge Flaader blev forenede
og satte i kampdygtig Stand, mente man i Danmark, at Aarstiden
vilde skride saa langt frem, at der ikke mere i dette Aar kunde
være noget Angreb at
Yente fra de forenede
Flaaders Side, og der
blev derfor kun holdt
tilbage i Østersøen en
mindre Flaade paa sytten Skibe under den
tapre Admiral
Pros
Mundt, der holdt sig i
Farvandet Syd for Lolland og kun sendte enkelte Skibe ud imod
Øst, henad Bornholm
til , for at observere
Fienden.
Men Beregningen, hYortil man
end videre lededes ved
nogle opsnappede Depecher, slog ikke til.
Svenskerne, under den
virksomme General
Wrangels Konunando,
A'°I Oxcnstjcrnn. (Stik nf Fnlk).
spildte ikke Tiden, det
var dem om at gjøre at faa de danske Farvande ryddede for
muligt at kunne overføre Tropper, og Øieblikket Yar beleiligt, da
Kong Kristian selv var i Skaane. Den 29de September ankom
Wrangel med den svenske Flaade til Kalmar, hvor han forenede
sig med Ankerhjelm ; den 3die Oktober stak de forenede Flaader i
Søen, og nærmede sig, 42 Seilere stærk med Smaaskibe og Brandere, de danske Farvande. Veiret var meget stormfuldt og Seiladsen
gik kun langsomt. Den 13de Oktober løb Flaadern e gjennem FemerBælt, traf i Farvandet mellem Femern, Lolland og Langeland i <len
sydligste Del af Store Bælt den dansk- norske Flaade, og her stod
da, paa denne Dag, et af de blodigste Søslag under hele Kristian
den fjerdes Regjering.
Pros Mundt havde sit Flag vaiende paa Pati ntia; desuden
28"
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fandtes i Flaaden Orlogsskibene O Ide n borg og Tre Løver paa
46 og 42 Kanoner, 12 Fregatter paa 38 til 14 Kanoner, samt 2 Galeier. Wrangel selv med sit Admiralskib Smaalandske Lejonet
angreb tilligemed to andre Skibe Patien tia, og hvert af de danske
Skibe fik to eller tre Modstandere. Overmagten var næsten knusende;
men de Dansk-Norske kjæmpede med stor Tapperhed og Seighed.
Smaalandske Lejonet fik saa varm en Hilsen af Patientia, at
det snart maatte trække sig ud af Ilden; men Pros Mundt faldt og
hans Skib blev entret; Oldenborg toges ligeledes ved Entring;
Tre Løver erobredes, 2 Fregaller brændte, 4 andre drev iland
paa den lollandske Kyst, andre erobredes. Kun tre af Fregatterne,
flinke Seilere, og de to Galeier lykkedes det at undslippe og naa
Kjøbenhavn, Resten var ødelagt eller erobret; men den forenede
Flaade var ogsaa under den haarde Kamp og tapre Modstand
bleven saaledes medtagen, at den maatte søge til Kieler Fjord for
at sættes istand.
Sorgen var stor over det lidte Nederlag; men Fienden høstede
ikke nogen Fordel af sin Seier, og Tropper blev ikke overførte til
Øerne. Den hollandske Flaade seilede hjem , den svenske gik til
Wismar for at overvintre der, eflerat den et Par Dage havde opholdt
sig i Sundet.
Danmarks Tilstand var sørgelig. Den største Del af Landet var
besat af Fienden, Flaaden havde faaet et haardt Stød, og Svenskerne
var Herrer i Østersøen. Vel lykkedes det i Vinterens Løb at faa
nogle Skibe, som var under Bygning, færdige, og andre blev indkjøbte
i Holland; men den svenske Flaade var dog endnu meget større end
den danske, og Ankerhjelm viste sig desuden allerede i Foraaret
paany med ende! hollandske Skibe og tog Station ved Gøthchorg.
Ove Gjedde, der var udnævnt til Rigsadmiral, gik imod ham med
en Flaade paa 6 Orlogsskibe og 10 Fregatter for at spærre I-lollænderne inde; men hans Admiralskib St. Sophia strandede paa et
Skjær, og der blev intet udrettet. Torstenson havde forladt Jylland
og trukket sig Syd paa, da hans Tropper havde tømt de jydske Gryder :
men Helmuth Wrangel var bleven tilbage med 5000 Mand og den
keiserlige General Gallas gjorde intet til Danmarks Forsvar. Adelen
og Rigsraadet holdt paa Fred for enhver Pris.
Fredsunderhandlinger aabnedes da i Brømsebro den 8de Februar 1645 mellem 4 danske og 4 svenske Rigsraader under Frankrigs
Mægling ved dets Gesandt la T hu i 11 e ri e. Forhandlingerne, der fra
dansk Side lededes af Korfitz Ulfeldt, fra svensk Side af Axel Oxenstjerna, trak i Langdrag; Kong Kristian vilde nødig gaa ind paa de
haarde Betingelser, der blev ham foreskrevne, men han maatte dog
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tilsidst give efter for den danske Adels Forestillinger, og den for en
saa stolt og mægtig Konge som Kristian den fjerde ydmygende Fred
blev undertegnet den 13de August 1645. Rigets Beklipning, der Skridt
for Skridt skulde fortsættes lige indtil vore Dage, begyndte; det
tabte Øerne Gulland og Øsel, og af Norge Landskaberne ,Jæmte1and og H e rj ed a 1en, maatte tilstaa Sverige uindskrænket Told- og
Visitationsfrihed i Sundet og Bælterne, og stille Ha 11 and som Pant
herfor i 30 Aar. Endvidere afsluttedes med
Holland en særlig
Traktat i Kristianopel,
hvorved der indrømmedes dette Land
gunstige Betingelser
med Hensyn til Tolden. Denne sank fra
600,000 Rdl. ned til
160,000Rdl. omAaret.
Saan1egen Mod· Krlsllon den l]erde pnn Dodslcicl. (Mnle,•I pnn llosenborg).
gang var mere, end
den gamle Konge kunde bære. Hans Sind var tungt, ofte sad
han stille og nedbøiet, og skjønt han endnu søgte at virke for sit
Lands Opkomst og sin kjære Flaades Udvikling, kunde Kraften ikke
mere række til. Den 2den Juni 1647 havde han den Sorg at miste
Kronprins Kristian, der i længere Tid havde været svagelig, og Aaret
efter, den 28de Februar 1648, bukkede han selv under for legemlig
og sjælelig Sygdom, henimod 71 Aar gammel og efterat have regjeret
i næsten 60 Aar.
SØTAKTIKENS UDVIKLING.
Herluf Trolle var den første, der her i Norden under Seilskibsperioden havde gjort Forsøg paa at indføre en Søtaktik, ved at anvise en Maade, hvorpaa Skibene kunde ordnes, før eller under en
Kamp, eller naar Flaaden bevægede sig fra Sted til Sted; men hans
Planer blev ikke fulgte. Grunden hertil falder temmelig naturlig.
De Skibe, hvoraf Flaaderne var sammensatte, var saa forskjellige i
Størrelse, Bygningsform, Styrke og Seilevne, at der ikke kunde
tænkes paa at forene dem til et eneste større Legeme, i hvilket de
enkelte Led passede ind i hverandre, og som var istand til at virke
som en eneste stor Maskine. Herluf Trolles Plan gik derfor ogsaa
kun ud paa at inddele Flaaden i lutter smaa Dele, hver paa tre
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Skibe, nemlig et krafligere Orlogsskib med to Sekundanter, hvilke
Dele vel kunde slulle sig til hinanden, den ene følgende efter den
anden, naar Flaaden nærmede sig Fienden, men som det dog vistnok var Meningen al skille ad, naar Kampen begyndte. Disse smaa
Led kunde dog ikke holdes sammen, ja der er vel endog næppe
gjort Forsøg derpaa; Skibene kjæmpede fordelmeste enkeltvis,
eller flere af dem, som laa hinanden nærmest, søgte at forene sig
imod en fælles Modstander, at skyde ham i Sænk, entre eller paa
anden l\faade ødelægge eller erobre ham, for derefter at vende sig
imod en anden Fiende. Naar først Slaget var i Gang, gik det paa
bedste Maade, enhver gjorde hvad han fandt rettest til Fiendens
Ødelæggelse.
Heri maatte der indtræde Forandring, efterhaanden som Krigsflaaderne udviklede sig og Skibene forbedredes, blev mere ensartede,
i det hele stærkere og kraftigere bevæbnede. Den gamle Tid med
sine talrige Smaaskibe, sine vandrende Hære paa Søen, var forlængst
forbi, og Overgangstiden, paa hvilken Minderne om den gamle Krigsførelse endnu udøvede sin Virkning, naaede en Ende. Seilkrigsskibsflaaderne voksede ogsaa efterhaanden til store Dimensioner, men de
udgjorde dog et Vaaben for sig selv og var ikke mere udelukkende
en Del af Hæren. Denne Betydning og denne Udvikling fremkaldte
af sig selv en ny Taktile
Kristian den fjerde havde givet den dansk-norske Flaade et
godt Stød fremad ; rigtignok fortsaltes dette kun svagt under Pengenøden efter den tyske Krig, ligesom Flaaden led store Tab i Krigen
med Sverige 1643- 45; men dog fik den en ikke ringe Tilvækst i de
sidste Aar af denne berømte Konges H.egjering eller kort efter hans
Død, som i Skibene Frederik paa 90, Viktoria paa 52, Peli kanen paa 36, Graa Ulv paa 30 Kanoner, alle byggede i Neustadt,
Sofie Amalie paa 78 og Hannibal paa HO Kanoner, byggede i
Norge o. s. v. To Aar efter Kongens Død talte Flaaden 20 til 24
Orlogsskibe og ~6 mindre Skibe foruden Defensionsskibe og Skjærbaade eller Skjøtningsbaade. At Kong Kristian ogsaa har tænkt paa
at indføre taktiske Regler, har vi blandt andet et Bevis for i den
Maade, hvorpaa han inddelte Flaaden forinden Slaget paa Kolberger
Heide.
Hvad der endnu mere end Flaadens forbedrede Tilstand maatle
virke til en Udvikling af Maaden at føre Søkrigen paa, var det Eksempel, man havde for Øie hos andre europæiske Sønationer, med
hvilke Danmark tildels stod i Forbindelse. Som den første af disse
maa nævnes Holland, der endog svang sig tilveirs over det engang
saa stolte Spanien. Hollændernes Magt og Betydning var paa denne
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Tid meget stor; de drev en udstrakt Søhandel, saavel i Europa som
paa Indien, hvor de havde betydelige Kolonier, og en stor Søkrigsstyrke var nødvendig for at beskytte Handelen og det hollandske
Flag. De havde udmærkede Førere, baade Admiraler og Skibschefer,

Orlogsskib fra l,rlsllan den l)erdes Tid.

(Ener K. Molle1-s samtidige Slik).

og flinke Skibsbesætninger, uddannede i en fortrinlig Skole. Hollænderne var Mønstre for andre Nationers Søfolk, der lærte af dem
og uddannede sig efter dem; men Moderlandet var ikke stort nok
til at forsyne de mange Krigsskibe med Besætninger, naar ikke
Handelsflaaden ganske skulde blottes, og en Mængde fremmede gik
derfor i Hollændernes Tjeneste. Navnlig var det fra Danmark og
Norge, at Søfolkene drog til Holland. Paa den anden Side kom der
ogsaa fra Holland ikke faa Officerer, Underofficerer og Matroser til
Danmark og gjorde Tjeneste paa Flaaden, og det hændte da ikke
sjælden, naar vi under Krigsberedskab trængte til erfarne Søfolk og
sendte Bud til Holland, hvor de bedste Matroser fandtes, for at faa
det fornødne Mandskab, at en Mængde af dem, som kom, var vore
egne Landsmænd. Det Hollandske blev ved Søvæsenet saaledes
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sammenblandet med Norsk og Dansk, at det ikke alene fik Indflydelse paa Skibenes Form og Udrustning, paa Eksercitsen og Skibenes
Manøvrering, men ogsaa paa Sproget, og endnu den Dag idag er
der i vort Sømandssprog, i Benævnelser af Seil, Touge, Manøvrer
o. s. v., indilettet en Mængde hollandske Ord. Braser, Bugliner,
Gaardinger, Skjøder er hollandske Ord; Udtrykkene bøiten, hinden,
boven, som bruges for ydre, indre, øvre o. s. v. o. s. v. er lutter Minder fra den hollandske Sømandsskole.
Hollænderne fik paa denne Tid en ny Rival paa Søen, og det
var England. I Dronning Elisabeths Tid havde den engelske Flaade
ikke nogen stor Betydning; den udvikledes vel noget mere uncier de
første Stuarter, men det var dog først, efterat England 1649 var
bleven en Republik, og Oliver Cromwell havde udstedt Navigationsakten (1651) imod Holland, at den engelske Flaade kom til at
spille en betydningsfuldere Rolle. England maatte nu kjæmpe med
Holland om Herredømmet paa Havet, store, vel organiserede Flaader
skulde nu maale sig med hinanden, og den Krigsførelse, som England med Held havde anvendt imod den uovervindelige spanske
Flaade under Medina Sidonia, og som Mænd som Drake, Hawkins
og Frobisher havde betjent sig al', kunde ikke række til overfor de
søkrigsvante Hollændere. Den korte og blodige Krig, som udbrød
1652 og varede til Efteraaret 1653, i hvilken det ene Søslag afløste
det andet, og hvor Mænd som Marten Tromp, de Witt, Michael
de Ruiter kjæmpede paa den ene, Blake og efter ham Monk
paa den anden Side, kan vistnok betegnes som den, der i væsentlig
Grad har virket til at fremme Søtaktikens Udvikling.
Hos os her i Norden trængte den nyere Taktik vel ikke hurtigt ind,
først under Niels Juel ser vi den træde frem med større Bestemthed,
og senere, i Krigen med Sverige under Karl den tolvte, udvikledes
den yderligere af Generaladmiral Grev Ulrik Gyldenløve og Admiral
von Stikken ; men det kan dog antages, at den allerede paa den
Tid, hvorom her er Tale, er begyndt at fremtræde i sine almindelige Former, og naar der nu skal søges at give en kort Fremstilling
af denne Taktik, er det muligt, at enkelte Træk heraf maa tilskrives
en senere Tid.
Først maatte hvert enkcll Skib indøves, naar dets Besætning var
skaffet tilveie, sammensat dels af de faste Officerer og Matroser,
dels af hvervede Folk, hvilket imidlertid ikke medførte stor Vanskelighed, skjønt Sammensætningen i Heglen var meget broget. Befalingsmændenes Opdragelse var ikke ens for alle, der fandtes ikke
nogen Kadetskole, som først oprettedes i Begyndelsen af det attende
Aarhundrede, og den store Masse af dem uddannedes i den prak-
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tiske Skole, paa Søen, kun understøttet af hvad vi nu vilde kalde
en tarvelig Undervisning i Navigationens Grundregler, der enten
bibragtes den yngre af den ældre ombord paa Skibene, eller lededes
ved de faa tildels private Navigationsskoler iland. Det kan derfor
ikke nægtes, at der blandt Befalingsmændene fandtes mange, som kun

En hnnsentisk Bergensfnrer.

l\fodellcn hnng 1 mnngc Anr i St. Mnrhc l{lrkc l Bergen.

var i Besiddelse af ringe Dannelse, at det strænge Liv paa Søen,
Mangelen paa Bekvemmeligheder og god Føde, paa de Hjælpekilder,
vi nu besidder til Aandens og Legemets Uddannelse, ofte medførte
en Raahed, der ytrede sig paa forskjellig Maade. De egentlige Sømænd var kort sagt i hine Tider ikke velsete Medlemmer af det fine
Selskab, og de mange hollandske Befalingsmænd, som tog Tjeneste i
Norden og var opdragne i en lignende Skole, og som ovenikjøbet ikke
tjente deres eget Fædreland, virkede ikke til at forædle Tonen. Denne
forbedredes derimod væsentlig ved, at mange høibaarne Mænd, der
vel ikke fra Barndommen af var bestemte for Sølivet, men som,
efter en omhyggelig Opdragelse og efter at have seet sig endel om i
Verden, ofrede sig til det for Fædrelandet saa betydningsfulde Søforsvar, ledede det og indlagde baade det og sig selv Berømmelse.
Det var da, som alt tidligere nævnt, til disse, at den egentlige Krigs-
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ledelse blev overdraget, medens den mere underordnede Skibs- og
Sømands~j eneste tilfaldt de praktisk øvede Befalingsmænd.
Ogsaa Sammensætningen af den lavere Del af Besætningerne,
Underofficerer og Matroser, var meget broget. Sømandsdygtigheden,
Matrosskabet, var et Haandværk, der kunde drives lige godt i Holland, England, Norge, Danmark eller et hvilkelsomhelst andel Land;
Matroserne var Verdensborgere, og l1Yad Sproget angik, saa hawle
de ikke saa ondt ved at forstaa hinanden. Naar en l\Iand kunde
taale Sølivets Besværligheder, tumle sig i Reisningen, beslaa og rebe
Seil, døie Kulde, Fugtighed, Savn og smal Kost, da kunde man
bruge ham lige godt, hvadenten han talte Hollandsk eller Norsk.
Eksercitsen med Vaabnene havde ikke saa meget at betyde som nu;
en rask og kraftig Matros lærte snart at eksercere med de smaa
Kanoner, hvor det navnlig kom an paa at skyde hurtigt, og om
Øvelse i Brugen af Spyd, Huggert, Luntebøsse og Pistol gjaldt del
sanune.
Indøvelsen af det enkelte Skib medtog derfor ikke lang Tid, del Lil
Kanonerne bestemte Mandskab lærte snart at lade, rette og afskyde
disse hurtigt og sikkert - noget hvori det synes, at de Danske og
Norske altid stod over de Svenske - Folkene i Mærsene lærte at
bruge deres Bøsser og være rede til at hugge Entredræggene fast i
et fiendtlig Skibs Reisning, naar man lagde paa Siden af det, Mandskabet paa Dækket at gribe Huggerter og andet Haandvaaben for
at entre eller afslaa en Entring. Alt dette øvedes saa hurtigt, at
der ofte kun hengik f'aa Dage, efterat et Skib havde modtaget sin
Besætning, inden del blev en virksom Deltager i et større Søslag.
Da Flaaderne ofte var meget store og allid sammensatte af forskjellige Elementer, store og smaa, kraftigere og svagere, mere og mindre
velseilende Skibe, og da Forholdene desuden kunde medl'øre, al ikke
den samlede Styrke skulde anvendes paa samme Tirl eller samme
Sted, blev de delle i flere Afdelinger eller Eskadrer, saaledes al
hver Eskadre fik sin Overbefalingmand, Admiral, hvert Skib sin
egen Chef, Kaptain, og en høistkommanderende Admiral
styrede det hele. De største og kraftigste, mest ensartede Skibe
samledes i Hoveds tyrken, den egentlige Kampafdeling, der i
Reglen var delt i tre Eskadrer, den tidligere omtalte Tredeling ; kun
naar Flaaden var lille, deltes den i to Eskadrer, og var der saa faa
Skibe, al de kun udgjorde en Eskadre, bar den ikke Navn af Flaadc.
Af de tre Eskadrer hed den fornemste Corps-de-Bataille , llcr
kommanderedes af Flaadens Admiral, som havde sit Flag vaiende
paa Stortoppen af sil Skib; den anden kaldtes Avantgarden eller
den forreste Eskadre, der førtes af en Viceadmiral med sit Flag paa
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Skibets Fortop, og den 3die Eskadre kaldtes Ar rier eg arden eller den
agterste Eskadre, der førtes af en Schoutbynacht, Kontreadmiral, med
sit Flag paa den agterste Mast, Krydstoppen. Skibscheferne førte
brede Vimpler paa Toppen, hvilke ligeledes vaiede paa Admiralskibene.
De mindre, lette og velseilende Skibe anvendtes til Jagere eller Speidere. Var Flaaden stor nok, udskiltes fra den endel større og mindre,
ofte uensartede og mindre kampdygtige Skibe, der samledes i en Reserve eller saakaldt 1et Eskadre og som paalagdes særlige Hverv.
For tydeligt at kunne gjøre sig en Forestilling om en saadan
Flaades Sammensætning og Beskaffenhed, maa man tænke sig den
i Bevægelse. Det maa da for det første erindres, at Skibene var
hvad man kalder sidebevæbnede, det vil sige, at Kanonerne var
stillede saaledes, at de skjød ud til Siderne igjennem Kanonportene;
vel var disse Porte saa store, at Kanonerne kunde dreies noget og
bringes til at skyde skraat forud eller agterud, og fremdeles kunde
et Par af de forreste Kanoner flyttes hen i Bougportene, og et Par
af de agterste Kanoner hen i Speilportene, naar Skibet forfulgte eller
blev forfulgt af en Fiende; men Forenden og Agterenden var dog
Skibets svageste Dele. Naar man kunde seile foran eller agten om
et fiendtlig Skib og give ham glatte Lag af sine Kanoner langskibs,
da var det en ypperlig Manøvre, som let kunde føre til fuldstændig
Ødelæggelse af Fienden. I en Flaade kom det altsaa an paa, at
man sikrede Skibenes Ender, og endvidere maatte Skibene ordnes
saaledes, at det ene ikke kom iveien for det andet under en Kamp.
Derfor lagde man Kampskibene i en Linje, det ene tæt i Hælene
paa det andet, og en saadan Linje, sammensat af saakaldte Linjeskibe, kunde have en stor Udstrækning og fremviste altid paa enhver af sine Dele et gabende Svælg af Kanoner til begge Sider.
At holde Linjen vel sluttet var en Kunst, der blev lagt stor
Vægt paa; thi jo tættere og fastere den var, desto vanskeligere lod
den sig overvinde. Der maatte altsaa passes meget nøie paa, thi
Skibene seilede ikke ganske ens; nogle var hurtigere, andre langsommere, og hvert Øieblik maatte et Seil sættes til eller bjerges, nu
paa et, nu paa et andet af Skibene, for at Farten kunde være ens.
Naar Flaaden seilede bort fra Vinden med rask Fart, var det næsten
ikke muligt at holde den i en tæt sluttet Linje, Farten kunde ikke
reguleres; men naar den seilede bidevind, saa blev det lettere;
thi man kunde da med ringere Vanskelighed, ved kun at dreie lidt
paa Ræerne, mindske eller øge Farten og holde Linjen sluttet. Denne
Stilling var derfor den egentlige Slaglinje, i hvilken Flaaden helst
gik i Kamp; den skal første Gang være bleven anvendt i Søslaget ved
Lowestoff den 14de ,Juni 1665 mellem Hollænderne under Opdam
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og Englænderne under Hertugen af York, der siges at være Linjens
Opfinder; men den har dog vist været kjendt tidligere. I Slaglinjen
kunde Skibene holdes saa tæt sluttede, at den yderste Ende ar Jagerbommen paa det ene Skib næsten ragede ind over Agterspeilet paa
det, som seilede foran, ja del fortælles endog som Eksempel paa,
hvor sluttet en Slaglii1ie kunde være, at man i en Flaadeafdeling
under bidevind Seilads skal have ført en Flaske Brændevin fra det
agterste Skib gjennem hele Rækken hen til del forreste.
En Flaades Hovedstyrke eller Slaglinje maatle idetmindste beslaa
af 9 Linjeskibe, saa at hver Eskadre kom til at Lælle tre. Avantgarden seilede da i Reglen forresl, derefter kom Corps-de-Balaille i
Midten, og endelig Arrieregarden agterst. Admiralskibene havde
deres Plads midt i Eskadrerne, saaledes at den høistkommanderende
i Reglen havde sit Flag vaiende midt i Flaaden. Admiralskibene
var som oftest af de største Skibe· dog brugle man ogsaa al anbringe de stærkeste, bedst seilende Skibe og mest erfarne Chef'er paa
Fløiene. Befalingerne uddeltes fra Skib til Skib ved Hja~lp ar Signalflag, der ved at heises i forskjellige Sammensætninger udlrykle de
Tal, der blev at eftersøge i Signalbøgerne, der som Ordbøger indeholdt alleslags Sætninger, Ord og Befalinger, Flaaden kunde komme
til at udføre.
Kan man tænke sig noget stoltere Syn end en saadan Række
af store, kraftige Krigsskibe med høie Reisninger og bugnende Seil,
der i en sluttet Linje skred frem over Søen, mægtig og bydende,
og for hvilken alle mødende Seilere maatte vige tilside! Liv var
der over den hele Linje, de lwide Seil skinnede i Solen, røde, hvide
og blaa Flag med Striber og Figurer heistes op og ned, Matroser
entrede omkring i Reisningerne, og mørke Kanoner kiggede frem
gjennem Portene, nu og da udsendende en Flamme og en Høgsøile,
efterfulgt af et varslende Drøn. Det forreste Skib ledede Kursen;
nu dreiede det tilhøire, nu tilvenstre, nu vendte det til den anden
Side, og hele Flaaden fulgte med, Skib for Skib, som en uhyre
Søslange, der bugter sig frem over Havet.
Saaledes saa Hovedstyrken ud; men der hørte jo ogsaa andre
Dele med til en Flaade. For det første var der Repetitørerne, det
vil sige Gjentagerne, de Skibe, som gjentog saadanne Flagsignaler,
eller om Natten Lanternesignaler, som i Linjen blev givne fra eller
til den høistkommanderende. Det var mindre, letseilende Skibe, der
havde deres Plads tværs ud for Linjen, sædvanligvis paa Vindsiden,
saaledes at de kunde sees fra alle Skibene og selv havde el Overblik
over hele Flaaden. Naar der paa Admiralskibet blev heisl el Flagsignal, kunde dette ikke sees fra Linjeskibene, det ene laa del andet
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iveien og skjulte ganske det kommanderende Skib ; Signalet blev
da gjentaget paa Repetitørskibene, saa at alle kunde se det ; den
samme Fremgangsmaade anvendtes, naar et eller andet Skib ved
Signal henvendte et Spørgsmaal eller afgav en Melding til Admiralen.
Ligeledes hændte det jævnlig, at Admiralen henvendte Spørgsmaal til
Repetitørerne, om Skibene i Linjen var tæt sluttede eller der iøvrigt
var noget at bemærke ved dem, som Repetitørerne kunde se. Foruden
disse var der ogsaa andre mindre Skibe, Fregatter, Korvetter eller

Scllkrlgssldbs-Siol!iinjc.

Brigger, udenfor Linjen, med Plads paa forskjellige Steder, tæt ved
den forreste eller den agterste Afdeling; de benyttedes som Jagere
eller Speidere, blev sendte ud nu i en, nu i en anden Retning for
at speide efter Fienden, opjage Skibe, som viste sig over Kimingen,
undersøge et eller andet Skib, gaa med Depecher, indhente Efterretninger, se ud efter Land, lodde efter Grunde og andet lignende. Saa
var der endelig den lette Eskadre eller Reserven, der udgjorde en
særskilt Deling, en mindre Flaade, ligeledes i en Linje med sine
Repetitører o. s. v., og som fulgte efter Hovedstyrk.en, et Stykke bagved denne.
Denne korte Fremstilling vil formentlig være tilstrækkelig til at
give Læserne en Forestilling om en saadan Flaade, sammensat af
Seilskibe. Midt i denne den høistkommanderende Admiral, der
holder alle Traadene i sin Haand; han er i Ordets bogstavelige
Forstand Flaadens Hoved. Saasnart han giver en Befaling, heises
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nogle Flag; el Øieblik efter kommer der Flag op paa alle Skibene,
Formanden gjør en Dreining, den store Søslange bugter sig, nogle
af de smaa Skibe udfolder alle deres Seil og styrer bort i forskjellige
Retninger, de kommer tilbage, behængte med Flag, der giver Udtryk
for de Efterretninger, de har indhentet, kort sagt, der er Lh- og Bevægelse, Regelmæssighed og Orden overalt. Ofte kan det dog briste.
Mørke og Storm, Taage og Regn, ja selv stille Veir kan bringe Forstyrrelse ind i den store Maskine: men saasnart dette ophører og Veirliget atter er tilpas, da viser Flagene sig paany og Ordenen gjenoprelles.
Med Flaadens Hovedstyrke kunde der udføres mange forskjelligartede Manøvrer i Overensstemmelse med de skrevne taktiske Regler.
Naar den laa i en Kjølvandslinje bidevind, altsaa i Slaglinje,
kunde den vende igjennem Vinden, saaledes at Formanden begyndte
og de andre Skibe fulgte efter, et efter et, i hans Kjølvand, indtil
der var dannet en Slaglinje over den anden Boug. Saaledes kunde
Flaaden krydse op imod Vinden. Skibene kunde ogsaa vende fra
Kjølvandslinjen, alle paa en Gang ; de kom da i Skak. Der kunde
sløres bort for Vinden i Kjølvands- og andre Linjer; der kunde brydes ar i Ko Ion n er; Eskadrerne kunde bytte Plads, Skibene omflyttes i Linjen o. s. v.
Hvorledes man med en saadan Flaade skulde manøvrere imod
Fienden og aabne en Kamp, var naturligvis afhængigt af mange
Omstændigheder, af Farvandet, af Flaadernes indbyrdes Størrelse,
af Vind, Veir og meget mere; Søslagene var derfor ogsaa ofte meget
forskjellige, og det gjaldt navnlig for de kommanderende om at benytte enhver for dem gunstig Leilighed. Det var saaledes for det
første en Fordel, naar man kunde komme op p a a V in cl siden af
Fienden, saaledes at han fik al Krudtrøgen ned over sig; Lhi da var
man mest Herre over sine Bevægelser, man kunde seile ned Lil de
fiendtlige Skibe eller holde sig fra dem, som man ønskede, og
mærkede man, al de begyndte at vige, da kunde man straks forfølge dem. For det andel maatte man se at bringe Forstyrrelse i
den fiendtlige Linje, at adsplitte Skibene, f. Eks. ved at gj en n e 111 bryde Linjen; man styrede da lige ned paa denne, helst imod den
svageste Del, brød igjennem og tildelte Skibene langskibs Lag. Ved
saaledes paa forskjellige Maader at fremkalde Forstyrrelse, kunde
man afskjære Dele af Fiendens Flaade, kaste sig over dem med
størst mulig Kraft, bringe dem under dobbelt Ild, ødelægge
dem og derpaa vende sig mod andre Dele. De vigtigste Opgaver
bestod derfor i at foretage Gjennembrydninger og Afskjæringer, samt
søge at overvinde Fienden delvis; hvorledes man skulde fortsætte,
maatte bero paa Omstændighederne.
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Pre<lcrUt Uen tredie.

Eflcr Mnlcrl i Nntionnlmusccl i Stocl holm .

KRIGEN MED KARL Gl STAV.

1657- 60.

Frederik den tredie havde efter en ydmygende Sti-id med
den hovmodige danske Adel besteget sine Fædres Trone, to Maaneder efter Faderens Død. Denne kundskabsrige, alvorlige o~ besindige Konge var Kristian den fjerdes tredie Søn, født den 18dc Marts
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1609, havde nydt en omhyggelig Opdragelse, studeret paa Sorø
Akademi, og i nogen Tid opholdt sig i Udlandet, navnlig i Frankrig. Han var ved Faderens Bestræbelse bleven valgt til Koadjutor
for Ærkestiftet Bremen-;;og Bispedømmet Verden, hvad der gav ham
særlig Anledning-tilat lægge sig efter Theologi og deltage i den
Tids theologiske Stridigheder.
Han skildres som en temmelig høi og svær Mand af el
anseligt Ydre, med langt, mørkt
Haar, et alvorligt Ansigt og
et lille Mundskjæg. Den 18de
Oktober 1643 var han bleven
formælet med den 15aarige
Sofia Amalia ar BrunsvigLiineburg, der fremhæves for
sin Skjønhed og Ynde, sit
indtagende Væsen, Lethed i
Dansen, Kratl og Behændighed, naar hun tumlede sin
vælige Hingst og deltog i .Tagtens Glæder.
Tronen stod ledig, dengang Kristian den fjerde døde;
der var ikke nogen Arvefølgelov, og den til Tronarving i
DanmarkogNorgevalgLePrins
l(orfitz Ul fcldt.
Kristian, Kongens ældste Søn,
var død Aaret før Faderen. Rigel bestyredes derfor midlertidig af fire høie
Rigsembedsmænd, blandt hvilke Rigshofmesteren, Korfitz U lt'e I cl t,
gift med Kristian den fjerdes og Kirsten Munks høitelskede DaLLer
Eleonora Kristine, indtog Forsædet. Under disses Ledelse blev
Kongevalget foretaget, og da Adelen havde det i sin Magt at raade over
dette, bar den ogsaa Omsorg for, at de Betingelser, hvorunder Kronen
blev tilbudt Prins Frederik, at den Haandfæstning, han ved Regjeringens Overtagelse nødedes til at underskrive, blev saa haarde og strænge,
at Magten meget mere kom til at hvile i Adelens, end i Kongens Hamder. Kongen kunde saaledes ikke opkræve Skatter, ikke forandre
Mønten, ikke reise ud af Landet, slutte Forbund, begynde Krig, udruste Flaaden o. s. v., uden Rigsraadets Samtykke ; og Rigsraadet
var ikke Folk.et, men Adelen. Følgen af dette Forhold var, at
Landets Udvikling hemmedes, Flaaden gik ikke fremad, der manglede
Penge, og Adelen vilde ikke bevilge det fornødne; men den spændte
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Bue kunde ikke holde i Længden paa denne Maade, den maatte
snart briste.
Marinens civile Bestyrelse var underlagt Rigshofmesteren, Korfitz
Ulfeldt der 1649 var i Holland for at afslutte Forbund med Generalstaterne' og en Traktat om Toldfrihed i Sundet paa 36 Aar mod
Udbetaling af en Sum
Penge; 1653 blev denne
Traktat igjen hævet. Da
Ulfeldt 1651 forlod Danmark for ikke mere at
vende tilbage til sit høie
Embede, blev Marinens
civile Bestyrelse, sammen med Hærens, underlagt et Generalkommissariat, der dog igjen
hævedes i Aaret 1660.
Ove Gj edde havde siden den 19deMarts
1645 været Rigsadmiral,
og var som saadan en
af de fire Mænd, der
under Kongevalget 1648
regjerede Riget. Han
havde, siden sin berømte Reise til Indien,
ikke havt nogen synderlig Leilighed til at
Rlgsndmlrnl Ove Gjeddc.
udmærke sig , hans
(Efter Mnlerl nf A. Wuchtcrs).
Kommando af den svage »norske Flaade , under Krigen med Sverige kunde ikke tjene til
at forskaffe ham Laurbær; men han var en kundskabsrig og erfaren
Mand med en kraftig Villie, og derfor vistnok vel paa sin Post som
Rigets Admiral. Efter Kongevalget i Danmark førte han Frederik
den tredie med en Eskadre til Norge, hvor Kongen ligeledes hyldedes;
hans Flag vaiede paa Kristian den fjerdes berømte Skib Trefoldighed.
Samtidig med, at Ove Gjedde 1645 var bleven udnævnt til Rigsadmiral, udnævntes Niels Trolle til Rigsviceadmiral eller, som
det ogsaa kaldtes, General-Admiral, den Mand, der var bestemt
til at føre den høieste Kommando paa Flaaden, naar den udrustedes
eller gik i Krig. Niels Trolle beholdt Posten indtil 1657, altsaa i
Vor Somogt. D.
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hele Flaadens uvirksomme Tid, da den under Freden og Pengemangelen kun spillede en underordnet Rolle, da Officerer og Mandskab manglede Øvelse, da Trang herskede paa Holmen og i Nyboder og Utilfredsheden flere Gange lydelig gav sig tilkjende. Trolle
blev Statholder i Norge og afløstes som General-Admiral af Hen ri k.
B j e 1k e, der i en Række Aar ikke alene beklædte den høieste Post
ved Flaaden, men ogsaa ved sin Stilling i Rigets Raad kom til at
øve stor Indflydelse paa Statens
Forhold saa vel i det indre som i
det ydre. H enrikBj elketil Næsbyholm og Bavelse var af gammel Adel og født paa Ellinggaard
i Norge den 13de Januar 1615;
han var altsaa 6 Aar yngre end
Kongen. Hans Fader var Jens
Bjelke, N arges Kansler, hans
ældre Broder Ove Bjelke, der
blev Kansler efter Faderen. Han
nød en omhyggelig Opdragelse,
reiste i en tidlig Alder udenlands
og opholdt sig længere Tid i Holland, hvor han gjorde Tjeneste
i Prinsen af Oraniens Garde.
Efter sin Hjemkomst blev han
ansat som Hofjunker hos Kristian den fjerde, men udnævntes
Norges l{nnokr .I ens Bjelke,
1641 til Major i Hæren og 1644
til Oberst. I denne Stilling anførte han Hannibal Sehestedts Livregiment under Indfaldet i Skaane og udmærkede sig Aaret efter
som Kommandant for Bahus Fæstning og Lehn, saaledes at Kongen
fandt Anledning til at rose ham for hans Troskab og Iver; der blev
endog givet ham Løfte om at forfremmes, naar han atter havde
været i Udlandet, »i fremmede Herrers og Republikers Tjeneste,
men han skulde straks vende hjem, naar noget fiendtligt skulde
tilkomme, og flittigt avisere sig om Armeernes Tilstand«. Han ledsagede Korfitz Ulfeldt paa hans Reise til Holland og blev ved Frederik den tredies Kroning den 25de November 1648 tilligemed 31
andre Adelsmænd slaaet til Ridder. Saaledes blev han ElefantRidder i sit 33te Aar. Kort efter fik han Forlehningsbrev paa Island og gjorde i de følgende Aar adskillige Reiser derop. Han skildres som en høi og anselig Mand af et blidt og fromt Gemyt, et
uforfærdet Mod og en Mand, der ikke var bange for at sige sin Me-
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ning rent ud. Sin Konge var han i høi Grad hengiven, hvad han
navnlig fik Leilighed til at vise paa den navnkundige Rigsdag i
Aaret 1660.
Nogle Aar efter Kong Frederiks Kroning aabnede der sig en ny
Virksomhed for Henrik Bjelke, idet han udnævntes til Søofficer.
Først nu begyndte han
at hellige sig Flaadens
Tjeneste, men allerede
i Aaret 1653 kommanderede han som Admiral . en Eskadre paa 6
Orlogsskibe og 2 Brandere, hvis Hverv det
var at bevogte Sundet
under den engelsk-hollandske Krig, beskytte
Handelen og, konvoiere
Handelsskibe, og udnævntes faa Aar efter •
i 1657 til Rigsadmiral.
1645 havde Krista ffer Lindenov afløst Erik Ottesen som
Holmens Chef; men da
han jævnlig gjorde Tjeneste tilsøs, - saaledes
da han 1656 kommanderede Tre fold ighed,
der i Følge med nogle
andre Skibe førte KonGencrnl-Admlrnl Henrik Bjelkc.
gen op til Norge, hvor
(~!nier! nf Knrl v. !llnnder).
den unge Prins K ri sti an hyldedes som Tronfølger , - var der ved Holmen ansat en
næstkommanderende , nemlig Viceadmiral Jørgen B j ørns en, født
i Flensborg 1596. I Begyndelsen af Aaret 1657 afløstes Lindenov som
Holmens Chef af Niels Juel.
Det er første Gang, at denne berømte Admiral træder frem i
vor Skildring, en Mand, der var lige stor som Flaadens Bestyrer i
Fred og dens Anfører i Krig, og som fremfor nogen anden dansk
eller norsk Admiral har vundet et europæisk Navn. Ligesaa kjæk
som besindig og rolig, ligesaa stor og berømmelig som beskeden og
tilbageholden, skal Seierherren fra Kjøge Bugt og Holmens Admiral,
29"'
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Søhelten Niels J uel, altid leve I sme taknemmelige Landsmænds
Erindring.
Niels Juel var af adelig Byrd, nedstammede fra en af de ældste
danske adelige Slægter, fik en umærket Opdragelse og stod fra sin
tidligste Ungdom afi nøie Forbindelse med Hoffet og Kongehuset. Det
var kun ved et Tilfælde, at han fødtes i Norge, hvorhen hans Forældre, som ellers boede i Jylland, var flygtede paa Grund af de
keiserlige Troppers Indfald under Trediveaarskrigen. Den 8de Mai
1629 saa han første Gang Dagens Lys i Broderlandet; men han
var kun en Maaned gammel, da Moderen, en Søster til Hannibal
Sehestedt, reiste med Børnene tilbage til sit Hjem, Herregaarden
Torp i det nordlige Thy. Det var ikke faa Børn, disse Forældre
havde; Niels var det ottende, og der kom senere tre til.
I Jylland voksede Niels Juel op under en omhyggelig Ledelse,
dels i Hjemmet, dels hos sin Moster Karen Sehestedt, der boede i
Nærheden af Randers. Hans Aand udvikledes tidlig, og han opdragedes i den bevægede Tid, under den ridderlige Kong Kristian,
hvis Virksomhed, Handlekraft og Bedrifter ikke kunde andet end
gjøre Indtryk paa unge Mænd, der bar Helte-Spiren i deres Bryst.
Kun fjorten Aar gammel blev han ansat som Page hos Prins Frederik, Kongens Søn, og da denne besteg den danske Trone som
Kong Frederik den tredie, sendte han straks sin unge Page til Skolen
i Sorø, hvorfra han, efter et Aars Ophold, afreiste til Frankrig for
at fortsætte sin Uddannelse.
Niels Juel indsaa dog snart, at den rette Skole for ham ikke
var Frankrig; hans Hu stod til Søen, til Søkrigshaandværket, til det
herlige, frie Liv, i hvilket saa mange store Bedrifter netop paa hin
Tid blev udførte, og som havde - og endnu har - noget saa besynderligt tiltrækkende for den begeistrede, fremadstræbende Ungdom. Et Aarstid efter at han havde forladt Hjemmet, da han var
21 Aar gammel, reiste han derfor til Holland, og her var det, at
Grunden lagdes til den Løbebane, der skulde kaste Glans over hans
Fædreland. Det er det almindelige, at Søfolk fra Barnsben af begynder den Virksomhed, der skal være deres Livsopgave og Næringsvei; men Niels Juel var over 21 Aar gammel, inden han fik
det salte Vand at smage, og inden det bestemtes, at hans Maal i
Verden skulde være at blive Søkriger.
Som allerede omtalt ovenfor, var Holland dengang en mægtig
Søstat og kjæmpede med England om Herredømmet paa Havet.
Holland stod som Sømagt ikke alene høit i Retning af veludrustede
Skibe og flinke Besætninger, men ogsaa i Retning af ypperlige Skibsværfter og Fabriker for alle Slags Gjenstande, som henhørte til Sø-
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væsenet og Krigsvæsenet, saa der fandtes saaledes gode Midler til
Veiledning for den opvoksende Ungdom. Juel fik her straks Leilighed til at gjøre Bekjendtskab med høistaaende Officerer, der skaffede
ham Adgang til de Steder, hvor han kunde indhente Kundskab om
alt, hvad der henhørte til hans tilkommende Fag, og da netop paa
den Tid Krigen med
Oliver Cromwells
Republik
truede
med at bryde ud,
da store Forberedelser blev trufne
til at gaa denne
imøde, var Forholdene saa gunstige,
som den unge Mand
vel havde kunnet
ønske sig. Det stadig voksende Handelsnid imellem de
to Søfartsfolk fik
nu sit Udtryk deri,
at Holland, der ligesom England var
Republik, ikke længere vilde finde sig
i de stolte Øboers
Forlangende om,
at dets Skibe skulde ydmyge sig for
Admlrnl Niels Juel. (Eller Molerll,
de engelske Skibe
paa samme Maade, som de havde gjort, da en Konge herskede over
England.
1652 brød derfor Krigen ud. Den varede kun kort, men den var
blodig paa Søen, og det ene store Søslag afløste det andet. I August løb
den første Flaade ud fra Holland, og fra nu af kjæmpedes der saa
at sige uafbrudt, indtil Slutningen af Juli Maaned næste Aar (1653).
De hollandske Admiraler, der førte Overkommandoen, var i det
første Slag Michael de Ruyter, der senere underlagdes de Witt,
som atter maatte afgive sin Kommando til den af Matroserne høit
elskede Admiral Marten Tramp, der faldt i de sidste af Søslagene,
da han kommanderede en Flaade paa over hundrede Skibe. Slaget
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stod ved de hollandske Kyster den 31te Juli 1653, og Freden sluttedes den 5te April næstefter.
Niels Juel deltog i de fleste af disse Søslag; han stod i Yndest
hos begge de berømte Admiraler, Tromp og Ruyter, navnlig hos
den sidste, og ligesom disse ikke undlod at skjænke den unge Søkriger Velvillie og Opmærksomhed, saaledes undlod han heller ikke
paa sin Side at vise dem Hengivenhed og danne sig efter deres Forbillede. Han lærte af deres Eksempel, han uddannede sig i deres
Skole, og de Studier, han havde begyndt, inden Krigen brød ud,
fortsatte han, efterat den var endt.
Efter den engelske Krig vendte Hollænderne dei·es Opmærksomhed imod de tyrkiske og mauriske Sørøvere, der i Middelhavet
havde drevet deres Spil og gjort SøhmJdelen usikker, medens de
store Flaader kjæmpede imod hinanden i Norden. I Juni Maaned
1654 gik Ruyter til Middelhavet med en lille Eskadre for at rydde
Farvandet, men vendte allerede tilbage igjen i November. I ,Juli
det paafølgende Aar drog han paany til Middelhavet, og vendte først
tilbage i April 1656. Paa disse Tog fulgte Niels .Juel med og skal
endogsaa have kommanderet et Skib som Kaptain · at en saadan
Kommando dengang af Hollænderne blev betroet til en fremmed ,
afgiver det bedste Bevis for hans Anseelse og Duelighed.
Man ser, at Forholdene var gunstige i Holland for Niels Juel,
og at han ikke undlod at benytte sig af dem. Saa ofte der fandtes
Leilighed, var han tilsøs med Flaaderne og lærte her baade Søvæsen
og Søkrigskunst; Ruyter viste ham stor Opmærksomhed og (som
det hedder i en Tale ved Niels .Juels Baare) , drog ham frem i alle
Leiligheder ved Undervisning, saavelsom ved Tjeneste, men han
gjorde sig ogsaa saa vel yndet hos alle, som i Amsterdam af Admira litetet havde at sige, at han derved erhvervede Duelighed, Kundskab
og Undervisning om alt det, som til Søstaten og dens Forretninger
henhører «. Fremdeles hedder det, at han, »naar Flaaderne var
hjemme, intet forsømmede at blive veiledet i Skibs-Byggeri og all
andet, som til hans Profession henhørte «. Ved Tilbagekomsten fra
Middelhavet til Holland tog Juel sin Afsked fra den fremmede Tjeneste for at vende hjem og benytte de Kundskaber, han havde erhvervet, i sit Fædrelands Tjeneste.
I .Juni Maaned 1656 kom .Juel tilbage til Danmark; den unge~
27aarige Adelsmands Opdragelse var endt, han var bleven en fuldt
udviklet Mand, for hvem den Verden stod aaben, i hvilken han
skulde skjære sig en Vei. Vel udrustet af Naturen, havde han benyttet
sine Ungdomsaar paa en Maade, som blandt hans Standsfæller i
hine Dage hørte til Undtagelserne; han havde allerede seet meget,
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lært meget og var ligesaa flink praktisk Sømand som kyndig Kriger.
Han var hjemme i alle tre store Grene af Søvæsenet, at lede Bygningen og Udrustningen af Skibene, at føre dem O\'er Søen og at
kommandere dem i Slag. Den mandige og modige unge Mand, der
havde reist i fremmede Lande og taget Del i store Søslag, var langtfra at broute eller gjøre sig til deraf; tværtimod, kun faa var saa
beskedne, saa lidet fremtrædende som han, kun faa tænkte saa lidt
paa egen Fordel og egen Forherligelse. Tjenesten og Fædrelandet
stod for ham over alt - næstefter Gud, hvem han aldrig ved nogen
Leilighed glemte at anraabe.
Niels Juel kom saaledes tilbage til sit Fædreland, og hans
egentlige Liv skulde begynde. Det kunde synes ganske naturligt,
om han, der var i Besiddelse af alle Betingelser for at blive optaget
i den danske Flaade, straks havde faaet en Ansættelse ved denne;
men ser man lidt nøiere til, kan det dog ikke undre, at dette ikke
blev Tilfældet. Danmark havde Fred, der var ikke nogen øieblikkelig Brug for Flaaden; at træde ind i de lavere Officerers Rang,
passede ikke for Juel, efter hans Fødsel, Kundskab og Dannelse, og
da i hine Tider alle høiere Stillinger udgik fra Hoffet, maatte han
finde sig i, idetmindste foreløbig, at blive ansat som Hofjunker.
Dette varede imidlertid kun kort; en for Danmark skjæbnesvanger
Krig stod for Døren, Fædrelandet fik Brug for alle sine Sønner.
Den svenske Konge Karl Gustav, som snart skulde hjemsøge
Danmark, kjæmpede dengang i Polen og truede med at angribe den
virksomme Søstad Danzig, der tillige skulde angribes eller blokeres
af en svensk Flaade. Men flere af Europas Sømagter forenede sig
for at forhindre dette, og en hollandsk Flaade under Admiral Opdams Kommando kom i Forsommeren 1656 til Østersøen for at
bortjage eller ødelægge de Svenske. Under Admiral Opdam tjente
Juels gamle Beskytter og Lærer Ruyter som Viceadmiral, og da en
dansk Eskadre, bestaaende af 9 Linieskibe under Kommando af
Admiral Lindenov, der netop var vendt tilbage med Kongen fra
Norge, skulde slutte sig til Hollænderne, var Leiligheden saa gunstig
for Niels Joel, at han forlod Hoffet, og man betroede ham Kommandoen over et af Skibene, den sorte Rytter. Det kom vel ikke
til noget Slag, og Skibene vendte allerede i September Maaned tilbage til Kjøbenhavn; men Juel havde opnaaet at faa sin første
Kommando som Chef for et dansk Krigsskib og havt Leilighed til
at vise, hvad der boede i ham.
Da Posten som Holmens Chef blev ledig i Begyndelsen af Aaret
1657, vidste Kongen derfor ikke nogen bedre at overdrage den til
end sin knap 28aarige Hofjunker Niels Juel, som i Holland havde
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seet og lært saa meget netop af det, der udfordredes til denne Virksomhed - Skibenes Bygning, Udrustning og Bemanding, Ledelsen
af Værkstederne og Skibsbygningspladserne, Mandskabets Indlogering,
Ansvaret for, at Flaaden altid var i god Stand, naar kun de fornødne
Pengebevillinger skaffedes tilveie - og som med Ungdommens Varme
og Erfaringens Besindighed tog fat paa sit nye Arbeide, hvortil
Lysten i høi Grad drev ham; »han kom - som det hedder i Ligtalen over ham -- nu paa sit rette Værk-Sted til Arbeide«.
Foruden Chefen og næstkommanderende var der ved Holmen
endnu tre betydningsfulde Poster, nemlig Forstanderne for Skibsbyggeriet, for Mandskabets Forpleining og for Takkeladsen (Ekvipagen), hvilke Poster paa denne Tid beklædtes af Nikolai Heldt,
David de Nell og Kornelius Kruse.
Et Bindeled imellem disse forskjellige høitstaaende Officerer blev
Admiralitetet , der indstiftedes den 29de August 1655. Rigtignok
findes allerede endel Aar tidligere omtalt et Admiralitet, men dette
har næppe været andet end en Domstol, en Udvidelse af den i 1587
paa Holmen ind førte Ret. Det nu indstiftede Admiralitet skulde
have Rigsadmiralen (Ove Gjedde) til Formand og desuden 8 Medlemmer, nemlig Admiralen og Viceadmiralen (Lindenov og Bjørnsen)
paa Bremerholm, en af Rentemestrene (Peter Reedtz), to handelsog finanskyndige Admiralitetsraader (Henrik Møller og Povl Klingenberg) samt Lre Søkaptainer (Heldt, de Nell og Kruse), foruden en
Sekretær. Dets Virksomhed var dog fra Begyndelsen af ikke saa
stor, som den senere blev; det samledes kun to Gange om Ugen og
skulde raadslaa om alt, hvad der angik Flaaden, forinden Sagerne
forelagdes Kongen udfærdige Instruktioner for Kongens Koffardiskibe (Defensionsskibe), samt gjøre Forslag til Navigationens og
Handelens Fremme. Senere blev flere Bestemmelser trufne for det
nye Admiralitel, og i 1673 gav Kristian den femte, efterat Sagen var
forhandlet i en Kommission, en hel ny Instruks for del saalrnldte
Admiralitetskollegium, i hvilken dettes Myndigheds- og Virksomhedsomraade nærmere bestemtes. Institutionen vedblev at bestaa i sine Grundtræk lige indtil Aaret 1848, da den afløstes af
Marineministeriet.
Saaledes var de personlige Forhold ved Marinen, da Krigen
med Sverige paany brød ud. Selve Flaadens Tilstand var vel ikke
slet, men kan dog heller ikke have været saa god som ønskeligt,
og næppe saa god som kort efter Kristian den fjerdes Død; flere af
Skibene var begyndt at ældes, og af ny tilkomne Orlogsskibe
næYnes kun Elefanten og Lindormen. Af større Udrustninger
havde der i de forløbne Aar næppe fundet andre Sted end de alle-
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rede nævnte og de, der var en Følge af den engelsk-hollandske Krig,
i hvilken Danmark stod paa Hollands Side, uden dog at tage nogen
synderlig aktiv Del i Krigen. Mandskabet manglede derfor Øvelse,
Disciplinen var slappet, og Misfornøielse over slet Lønning, Mangel
paa Virksomhed og
Fortjeneste gav sig tilkjende.
Saa kom Krigen.
Den ærgjerrige og krigslystne Karl Gustav,
en af Europas største
Feltherrer, havde fulgt
sin lunefulde Kusine
Dronning
Kristina
paa Sveriges Trone og
var straks efter draget
med en Hær imod Polen. Dekrigsvantesvenske Tropper under en
saa dygtig General gjorde hurtig Fremgang i
Polen, og ængstede herover opmuntrede ikke
alene den tyske Keiser,
men ogsaa Brandenburg og Holland Frederik den tredie til at
benytte den gunstige
Leilighed, som den
svenske Konges FraKarl den Ilende Gustav.
værelse bød ham, til
(Ener et samtidigt Stik).
at erklære Sverige Krig
og søge at tilbagevinde de ved Brømsebrofreden tabte Provinser.
Opfordringen blev desværre vel optagen, og da Krigen ikke kunde
erklæres uden Rigsdagens Samtykke, søgte man at formaa endel af
Adelen, der havde Sæde i dette, til at forene sig med Kongen,
hvilket lykkedes. Paa Rigsdagens Møde i Odense i Februar 1657
blev Krigen besluttet og de nødvendige Penge bevilgede, hvorefter
Hæren under Rigsmarsken Anders Bilde samledes i Hertugdømmerne og nogle Krigsskibe sendtes til Elben for at understøtte ham.
Den lste Juni udstedtes Krigserklæringen under forskellige Paa-
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skud, den 16de næstefter rykkede Bilde over Elben og erobrede
Bremen og Verden.
Flaaden rustedes saa hurtigt, som det kunde ske, navnlig fordi
man liaabede at kunne føre Krigen over til Sverige eller idetmindste
hindre Karl Gustav i at bringe sin Hær fra Polen over til de danske
Øer. Søfolk samledes rundt omkring fra, dels stillede af Lehnene
blandt deres Kystbeboere, Fiskere og andre, dels hvervede. Med
Holland var der blevet afsluttet en Traktat, hvorfor dette ikke modsatte sig, at der til Brug i Krigen fragtedes 6 hollandske Orlogsskibe,
hvoraf de tre førtes ar den senere bekjendte Kaptain Mark u o r
Rodtsten. Disse tilligemed nogle danske og norske Krigs- og
Defensionsski~e blev fordelte til Elben, \Veseren, Nor<~søen og Katlegattet, dels for at understøtte Hæren og blokere, dels for at stanse
den svenske Søhandel og opsnappe fiendtlige Kapere.
Hovedflaaden, som udrustedes i Kjøbenhavn og stilledes under
Rigsviceadmiralen Henrik Bjelkes Kommando, hvis Flag vaiecle paa
Orlogsskibet Elefanten, kom til at bestaa af 19 Skibe. I ,Juni
Maaned, da den var seilklar, afgik den til Danzig for at blokere og
holde den svenske Flaade borte, og Kong Frederik fulgte selv med
Flaaden.
Saaledes syntes Sagerne ved Felttogets Begyndelse at staa taalelig
godt for den danske Konge; men Lykken vendte sig hurtig. Karl
Gustav, hvis Held i Polen var begyndt at forlade ham, og hvis Hær
var begyndt at skrumpe ind, men som endnu havde de mest udholdende og dygtige Tropper i hele Europa under sig, skjønt de var
klædte i Pjalter og levede paa smal Kost, greb gjerne denne Leilighed
til at stanse den polske Krig og vende sig imod Danmark, mod
hvilket han allerede havde næret krigerske Hensigter, inden han
drog til Polen. Men han var ikke saa taabelig at forsøge paa, hvad
Kong Frederik havde ventet, at gaa til Danzig for derfra at indskibe
sig til de danske Øer; han kjendte Danmarks svage Sydgrænse, hvor
det allerede to Gange under Kristian den fjerde var blevet ramt, først
afWallenstein og senere afTorstenson, og disse berømte Hærføreres
Eksempel besluttede han at følge. I Ilmarscher begav han sig paa
Veien til Holsten med Levningerne af sin Hær; i Pommern sluttede
den forræderske Ulfeldt sig til ham, og han fik Forstærkning af
Karl Gustav Wrangel. Allerede den 23de Juli brød han ind i
Holsten; Bilde med sin slet sammensatte Hær maatte vige, trække
sig med Resterne af den ind til Gliickstadt, hvor Tropperne sattes
ombord i Skibene, som seilede med dem rundt om Skagen til den
paa Frederiksodde anlagte Fæstning Fredericia. Men intet kunde
modstaa den Kraft, hvormed Karl Gustav trængte frem, skjønl hans
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Hær ikke talte mere end 12-14,000 Mand, hvoraf 9000 Ryttere; i
kort Tid var hele Halvøen, paa Fæstningen Fredericia nær, i Seierherrens Hænder; denne Fæstning holdt sig endnu tappert under
den gamle Rigsmarsk Bildes Kommando.
Saasnart Kong Frederik ankom til Danzig, erfarede han, at Karl
Gustav var gaaet imod Holsten, og vendte derfor straks tilbage til

De danske Skibe pnn Elben trækker sig, dn Svenskerne nærmer sig, hen Imod Glilckstndt.
(Efter Pufendorf),

Juli 1657.

Kjøbenhavn ; men Flaaden seilede igjen ud i Østersøen, bevogtede
ikke alene de danske, men ogsaa de tyske og svenske Kyster, og
mødte ikke nogen Modstand. Denne kunde imidlertid snart ventes,
da der i Sverige arbeidedes med al Kraft paa Udrustningen af
Flaaden, der skulde hjælpe Karl Gustav over til Øerne, og til Modvægt herimod udfoldede Niels Juel paa Bremerholm en stor Virksomhed for at istandsætte og bemande saamange Skibe, som det
var muligt at skaffe tilveie. Han sendte ogsaa efterhaanden ud
til Bjelke i Østersøen 9 veludrustede Skibe, og da der ikke var
mere for Flaaden at udrette i Nord søen, paa Elben og W eseren, var
efterhaanden hele Flaaden, de hollandske Skibe indbefattede, bleven
samlet i de indre Farvande, foran Gøtheborg, i Sundet, Bælterne og
Østersøen.
Henimod Slutningen af August stak den svenske Flaade i Søen
under Kommando af Admiral Klas Bjelkenstjerna, hvis Flag
vaiede paa Orlogsskibet Mar i a, og Bjelke trak sig tilbage til de
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danske Øer. Den 12te September mødtes de to Flaader under Møen,
ordnede til Slag ; men da den svenske var den danske betydelig
overlegen, indskrænkede Bjelke sig til at udføre nogle Manøvrer,
under hvilke han i god Orden trak sig tilbage op imod Kjøge Bugt.
Samme Aften stødte imidlertid Niels Juel til ham med en Eskadre
paa 11 Skibe, som netop var samlede og udrustede i Kjøbenhavn,
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Peter Brednl Iser under I='iendens Beskydning sine Skibe ml nf Nyborg Fjord .
(Ener PufendorfJ.

og paa de to følgende Dage, den 13de og 14de September, leverede
derefter de Danske den endnu betydelig overlegne svenske Flaade
et langt og haardnakket Søslag under Falsterbo, efter hvilket den
svenske Flaade trak sig tilbage til Wismar, for ikke mere at vise
sig dette Aar. Hvorledes Slagets Gang har været, hvilke Manøvrer
der er bleven udførte, hvorledes Flaaderne har været inddelte, er
ikke oplyst, men det var i alle Tilfælde en Prøve for begge Parter
paa at føre større Flaader i Ilden, og det var første Gang, at Niels Juel
deltog i et saadant Slag som Admiral. Meget blodigt var det ikke
i Forhold til den langvarige Kamp; der nævnes kun omtrent 60 døde
og 100 saarede paa hver af Siderne.
Bjelke vedblev at holde Søen med Flaaden og bevogte den i
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Wismar indespærrede svenske Flaade. Da Karl Gustav saaledes
ikke kunde overskride Bælterne, vendte han hele sin Styrke imod
Frederiksodde Fæstning, der ogsaa i Slutningen af Oktober faldt i
hans Hænder efter et heltemodigt Forsvar, under hvilket den kjække
Anders Bilde blev dødelig saaret og de fleste af Tropperne bukkede
under. Midt i December seilede Bjelke til Kjøbenhavn, efterladende
i Storebælt en lille Observationseskadre paa 4 Skibe under Kaptain
Peder Bredal, som, da Isen begyndte at trænge op i Farvandet,
lagde sig ind paa Nyborg Fjord.
Den Bistand, som den svenske Flaade ikke mægtede at yde
Karl Gustav, bragtes ham af selve Naturen og de klimatiske For-

Karl den tiende Gustav gnnr mod sin Hær over Isen.
(Ener PufendorlJ.

hold, der benyttedes med overordentlig Raskhed og Heltemod. I Begyndelsen af Januar 1658 satte en stræng Kulde ind, som blev meget
langvarig; Isen lagde sig over Bælterne, men var dog ikke meget
sikker. Den 30te Januar vovede den svenske Hær, omtrent 10,000
Mand stærk, sig over Lillebælts skjøre Bro ved Brandsø, mellem
Kolding og Haderslev, med Rytteri og Kanoner, skjønt to Eskadroner forsvandt under Isen, og hurtig blev den danske Mo dstand
overvunden, 3000 Mand tagne tilfange, og hele Fyn faldt i Svenskernes Magt.
Den 31te .Januar holdt den svenske Konge sit Indtog i Odense,
hvor et rigt Bytte faldt i hans Hænder, og samme Dag overgav
Nyborg Fæstning sig. Her paa Fjorden laa Bredals 4 Skibe indefrosne; men den kjække Sømand vilde ikke overgive sig, skjønt
han i fire Dage blev heftig beskudt fra Fæstningens Volde. Han
besvarede Skydningen efter bedste Evne, lod ise omkring Skibene
og disse selv overøse med Vand, der frøs ned ad Skibssiderne og
gjorde Entring umulig. Samtidig hermed blev der skaaret Vaager i
0
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Karl den tiende Gustav forlader Frederiksborg ener Kongemodet 1658.
(Efler Pufendqrf).

Isen og Skibene lidt efter lidt bugserede udefter, indtil de var
udenfor Fjorden. Bredal ankom senere til Kjøbenhavn med sine
Skibe i god Behold og blev af Kongen for sin kjække Daad, der
dannede et Lyspunkt i den ulykkelige Krig, udnævnt til Viceadmiral.
Paa Sjælland, hvor man havde faaet Underretning om Fyns Indtagelse, blev alle grebne af Forfærdelse; thi hvad kunde den dristige
Karl Gustav nu ikke finde paa? Frygten viste sig snart at være
kun altfor vel begrundet. Isen laa over Storebælt; den var dog
paa de fleste Steder usikker, og saavel Ulfeldl som Wrangel raadede
Kongen fra at forsøge nogen Overgang, hvor gjerne de end vilde se
Danmark ydmyget, overvundet og erobret; men den unge Erik
Dahlberg, som allerede havde udmærket sig ved Fredericias Indtagelse og ved Overgangen over Lillebælt, og som ikke stod tilbage
for sin Konge i Dristighed og Udholdenhed, havde allerede gjort
Forsøget i den sydlige Del af Bæltet med endel ar sin Styrke, var
gaaet over fra Langeland til Lolland og igjen kommen tilbage, og
formaaede nu Karl Gustav til at fortsætte sin Marsche. Den 5te Februar samledes Tropperne ved Svendborg; . samme Nat gik de fra
Taasinge over Isen til Langeland, og Dagen efter gik Karl Gustav
over Storebælt til Lolland.
Saaledes udførtes en af de heltemodigste Bedrifter, Krigshistorien
har at opvise, og den kronedes med Held. Karl Gustav var i Krig
med det halve Europa, Rusland, Østerrig, Polen, Brandenburg og
Holland, og her, hvor han var trængt frem med sine bedste Tropper,.
gjaldt det om at handle hurtigt, at vove alt paa et eneste Kort.
Den svenske Hær marscherede videre, og den 12te Februar gik den
over Isen fra Falster til Sjælland ved Vordingborg. Den bestyrtede
danske Regjering sendte Fredsunderhandlere ud imod Kongen, som
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Karl den Ilende Gustnv Indskiber sig I Helsingør 1658.
(Efter Pufendorf).

de traf kjørende Nord paa fra Vordingborg i en Slæde, og som var
villig til at underhandle; men de Betingelser, som opstilledes, var
saa haarde og urimelige, at Rigsraaderne igjen vendte tilbage til det
værgeløse Kjøbenhavn, hvor alt var i Forvirring. Karl Gustav rykkede videre frem over Kjøge, og truede Hovedstaden; da var al
Tøven tilende, Freden maatte kjøbes, selv om Prisen blev haard.
Den 26de Februar undertegnedes de ydmygende Fredsbetingelser i
Roskilde. Danmark maatte afstaa sine Provinser Øst for Øresund,
Skaane, Halland og Bleking, endvidere Bornholm, Bahuslehn og Throndhjems Lehn, samt udlevere 2000 Ryttere, og
ikke alene lade Sverige have fuld Toldfrihed i Sundet, men endog paatage sig at formene fremmede Flaader Gjennemgangen gjennem dette.
Karl Gustav modtog Kong Frederiks Indbydelse til Frederiksborg,
hvor han tilbragte Dagene fra den 3die til den 5te Marts, og hvorfra
han tog over Helsingør til Helsingborg for at lade sig hylde af sine
Undersaatter. Herfra reiste han til den svenske Rigsdag, som var
samlet i Gøtheborg.
Freden varede kun kort. Karl Gustav brød den og overfaldt
Danmark paany, og denne Gang kunde hans Adfærd hverken forsvares eller undskyldes. Han .var ikke tilfreds med de i Freden til
Roskilde vundne store Fordele, Lykken havde været ham altfor
gunstig og bragt ham til at nære Ønsket om Besiddelsen af hele
Danmark og Norge, om atter at forene de tre nordiske Riger, men
under den svenske Konges Scepter. Omendskjønt dette andet Afsnit
af Krigen blev af stor Betydning for vort Fædreland, idet det kom
til at danne et Vendepunkt i Danmarks og Norges Historie, kan vi
dog her kun fremstille det i al Korthed, da det ikke var af nogen
særlig Interesse i Henseende til de forenede Rigers Søkrigshistorie.
Kort efter Fredsslutningen i Roskilde havde de svenske Tropper
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forladt Sjælland; men Fyn, Jylland og Hertugdømmerne var endnu
besatte, og Forhandlingerne om Fredsvilkaarernes Udførelse trak i
Langdrag. Dette var kun en snild Beregning af den svenske Konge,
som pønsede paa Iværksættelsen af sin høittlyvende Plan. Han

Knrl den tiende Gustnvs Borlrcisc I 01'1 8.
(Mldlerpnrllcl nf det foregone ndc BIiiede i slorrc Mooi ts lok).

reiste selv til Holsten, lod i Kiel samle en Hær paa 8000 Mand
Fodfolk og 1200 Ryttere, som indskibedes i 11 Krigsskibe og 60
Førselskibe, og med denne Flaade seilede han ud ad Fjorden. Der
var knap nogen, der vidste hvor han vilde hen; men da det erfaredes, at det var Danmark, som Toget gjaldt, og at Kongen tænkte
paa at gaa lige til Kjøbenhavn og tage Staden ved Overrumpling
formaaede hans Raadgivere ham dog til at opgive dette Vovestykke
og til at landsætte Hæren paa Sjællands Vestkyst - havde han
fulgt sin egen Plan, var den vistnok bleven skjæbnesvanger for Danmark. Den 7de August om Eftermiddagen ankom Eskadren til
Korsør, og Udskibningen blev straks paabegyndt; den Sde var alle
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Tropper iland. Samme Dag ankom en svensk Orlogsflaade paa
12 Orlogsskibe under Admiral Wrangel til Sundet og lagde sig for
Kjøbenhavn.
Efterretningen om Svenskernes Landgang naaede Hovedstaden
samme Dag, som den var foregaaet. Efterat den første Overraskelse
havde sat sig, blev hele Befolkningen greben af en saadan Harme,
at den besluttede at anvende al Styrke paa at modsætte sig del
fiendtlige Angreb, og da Kong Frederik sluttede sig til sit Folk og
erklærede, at han hellere vilde »dø i sin Rede ( end overgive Riget
og Hovedstaden til Fienden, steg Begeistringen til det høieste, Kjøbenhavn maatte og skulde forsvares til det yderste. Fæstningsværkerne var forfaldne, paa sine Steder kunde man ride tværs over
Voldene; de blev i al Hast udbedrede, og Graven udenom Voldene
uddybet. Da Karl Gustav efter en for ham ualmindelig langsom
Marsche den Ilte August naaede Hovedstaden og fra Valby Bakke
saa Forstæderne staa i Flamme, hvilket lod ane, at der bagved stod
et Folk i Vaaben, som ikke agtede at overgive sig for godt Kjøb,
udbrød han : »Nu ser jeg, ved Gud! at l{jøbenhavn har i Sinde at
forsvare sig, og at vi vil faa alvorlig Modstand «.
Hans Aqelse var rigtig, Kjøbenhavn havde fanget Liv. Der var
ikke mange Tropper samlede; men alle kappedes om at deltage i
Byens Forsvar. høie og lave, Mænd og Kvinder, Embedsmænd,
Borgere og Studenter arbeidede med hinanden paa Fæstningsværkernes Istandsættelse og Forsvar, og Kongen selv red omkring paa
Voldene og opmuntrede Folket. Forsvaret imod Søsiden lededes af
Holmens Chef, den unge Admiral Niels J uel, et Blokskib Hø i en hald og nogle bevæbnede Pramme udlagdes paa Rheden tæt ved
Landgrunden, og blandt Prammene var navnlig en, som Svenskerne
kaldte Den stumprumpede Hund, som gjorde dem megen Skade.
Ligeledes udlagdes i Kallebodstrand flere Stykpramme, blandt hvilke en,
som Svenskerne kaldte S v inetruget, især gjorde megen Virkning
under Beleiringen. Nikolai Heldt fik Kommandoen over nogle Kanonbaade eller Galeier, hvormed han gjorde Nytte under de Danskes Udfald, og i Kallebodstrand under -et Forsøg af Karl Gustav paa at naa
over til Amager udviste han saamegen Mod og Dygtighed, at Kongen
udnævnte ham til Viceadmiral.
De beleirede Kjøbenhavnere foretog flere dristige og tildels heldige Udfald fra Fæstningen, og deres Foretagender lykkedes saa vel,
at den svenske Konge maatte skride til en regelmæssig Beleiring,
ledsaget af et Bombardement der tegnede til at blive langvarigt.
Under disse Forhold kunde han for kort Tid afse en Del af Hæren,
der blev sendt til Kronborg, som det var ham af Vigtighed at komme
Vor Samagt. D.
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i Besiddelse af, for herfra og fra Helsingborg at kunne beherske
lndseilingen til Sundet i Tilfældet af, at en hollandsk Flaade skulde
komme Kjøbenhavn til Undsætning. I tre Uger blev denne for sin
Tid stærke Fæstning beleiret, og det var kun ved at indbilde Kom-

Admlrnl Opdnm.

mandanten, Oberst B e en fe l d t, at Kjøbenhavn var faldet, at del
lykkedes Beleirerne at komme i Besiddelse af Fæstningen, hvorfra
Besætningen afmarscherede den 6te September. Et stort Bytte, hvoriblandt 77 Kanoner samt Krudt og Kugler, der kunde gjøre god
Nytte ved Kjøbenhavns Beleiring, faldt i Svenskernes Hænder.
En kjæk Daad fra disse Dage fortjener at mindes. Chefen for
den svenske Flaade i Sundet, Admiral Wrangel, havde ledet Beleiringen af Kronborg, og eller Indtagelsen af denne lod han en Del
af det rige Bytte bringe ombord i sit Skib, Fregatten Johannes,
for at overføre det til Sverige. En dansk Underofficer, Jakob
Dannefær, der hørte til de Tropper, som efter Freden i Ros-

339
kilde var bleven udleverede til Sverige, havde saaledes forstaaet at
vinde Admiralens Gunst og Tillid, at denne satte ham til at vogte
det erobrede Gods; men• næppe var Skibet kommet ud i Sundet,
før Dannefær benyttede et gunstigt Øieblik, da de fleste Svenskere
var nede under Dækket, til i Forening med 10 sjællandske Bønder,
som gjorde Turen med, at smække Lugerne til, saa at ingen kunde
komme op; med det samme huggede han selv den vagtha,1 ende
Officer ned og tvang Rorgængeren til at styre mod Kjøbenbavn, hvor
han modtoges med stor Jubel.
Imidlertid havde de Underhandlinger, som førtes med Holland,
frugtet saa vel, at en stor Flaade, navnlig ved Bidrag fra de rige
Kjøbmænds Side i Amsterdam, i al Hast og med en prisværdig Iver
var bleven udrustet for at komme Danmark til Hjælp. Den talte
35 Krigsskibe, foruden endel Fløiter og mindre Førselskibe, under
Anførsel af Admiral Baron Jakob van Wassenaer, Herre til
Opdam, under hvem Viceadmiralerne, den gamle Søhelt Witte
Cornelius de Witte og den tapre Peter Flores kommanderede
hver sin Eskadre. Transportflaaden anførtes af Admiral Gabel og
medbragte 38 Kompagnier Soldater. Den 22de Oktober ankom denne
Flaade i Opseilingen til Sundet og ankrede ved Lappegrunden, Nord
for Kronborg.
Den svenske Flaade i Sundet var efterhaanden bleven forstærket
til 45 Krigsskibe under Anførsel af Rigsadmiral W r a n gel paa
Orlogsskibet Viktoria, under hvem Admiralerne Klas Bjelkenstjerna og Henrik Gertson kommanderede hver sin Eskadre.
Da den hollandske Flaade nærmede sig, var den svenske seilet op
imod Helsingør, hvor den gik til Ankers, medens dog en Afdeling
paa 6 Skibe under Viceadmiral Gustav Wrangel var bleven tilbage under Hveen. Da Kjøbenhavn saaledes havde faaet Luft for
de svenske Skibe, benyttede man Leiligheden til at udsende 4 Orlogsskibe og 2 Fregatter, der bemandedes med de Søfolk, som kunde
undværes fra Byens Forsvar, og stilledes under Admiral Henrik
Bjelkes Kommando paa Orlogsskibet Trefoldighed. Viceadmiralerne Nikolai Heldt og Peder Bredal kommanderede hver sit Skib,
nemlig Hannibal og Tre Løver.
De følgende Dage var Vinden sydlig, Opdam kunde derfor ikke
forcere Indløbet til Sundet, og Wrangel, som opfordredes til at løbe
ud og angribe Hollænderne, afslog dette, da han foretrak at møde
dem i det snævrere Farvand i selve Sundet. Henrik Bjelke kunde
ikke forene sig med den hollandske Flaade, da han ikke kunde
passere forbi den svenske. Endelig, efter 6 Dages Forløb, om Natten
mellem den 28de og 29de Oktober sprang Vinden om til Nordvest, og
30"
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tidlig om Morgenen lellede den hollandske Krigsflaade for al angribe
Svenskerne; men nu kunde Bjelke heller ikke komme den til Hjælp,
da Vinden var imod, og de Danske blev saaledes kun i Ars tand
Øienvidner til den blodige Kamp, som for deres Skyld udlægledes
mellem Hollænderne og de Svenske.
·
Den hollandske Flaade ordnedes til Slag. De Witte førte Avantgarden, hvis første Skibe naaede ud for Kronborg Kl. 8 om Morgenen,
og maatte holde sig midt i Farvandet, for saameget som muligt al
undgaa Ilden fra de to Kyster. Efter ham kom Opdam med Corpsde-Bataille paa 13 Skibe, og i Centrum af sin Afdeling sad den
gigtsvage hollandske Admiral i en Lænestol paa Dækket ar sit Skib
Eendracht og ledede Flaadens Manøvre. Efter ham fulgte Arrieregarden paa 11 Skibe under Peter Flores. Fra Volden paa Kronborg
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den 2Dde Oktober I 058.

(Ener Pufendorf).

var den svenske Konge Karl Gustav selv Vidne til Hollændernes
Indseiling, og i Slottets Vinduer saa man Dronningen sammen med
flere høie svenske Herrer og Damer. Kongen var tvivkaadig, om
han skulde begynde Angrebet, da Holland ikke havde sendt ham
nogen formel Krigserklæring, og lod derfor først affyre to løse Skud
som Hilsen; men da disse ikke besvaredes, affyrede han selv det
første skarpe Skud imod de hollandske Skibe og straks efter fløi
Kuglerne fra begge Kyster imod Hollænderne, der dog kun led ringe
Skade derved.
Den svenske Flaade gik under Seil, og snart efter var Modstanderne indviklede i en heftig Kamp over hele Linjen, der dog hurtig
opløste sig i mindre Dele. Hvorledes Slaget førtes i sine Enkeltheder kan ikke fremstilles nu; Admiralskibene angreb hinanden
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meget heftigt, den gamle de Witte omringedes af 4 svenske Skibe
under Bjelkenstjerna, hans Skib blev sønderskudt, drevet paa Land
Syd for Helsingør og entret, under hvilket Admiralen selv blev dødelig

Soltnmp udenfor Lamlsltrona 10. Novbr. U}j8.
( Ener Pufondorf),

saaret. Opdam og Wrangel kjæmpede længe og haardnakket, Skib
imod Skib, og Eendracht var meget forskudt, da flere hollandske
Skibe kom det til Undsætning; men nu kom ogsaa Bjelkensljerna
til med nogle Skibe og understøttede del haardt betrængte Viktoria,
der dog var saa ødelagt, at det maatle ty til Helsingør, hvor det
senere efterfulgtes af flere :;venske Skibe. Efter 5 til 6 Timers blodig
Kamp, under hvilken Svenskerne navnlig havde søgt at komme
Hollænderne paa Livet og entre deres Skibe, en Kampmaade, som
disse ikke syntes at være meget vant til, var Hollænderne Herrer
over Kamppladsen, de forskudte svenske Skibe søgte ind til Landskrona og efterfulgtes af Gustav Wrangels Eskadre, som uvirksoml
havde holdt sig tilbage fra Slaget. Seiren var afgjørende, men dyrekjøbt; Hollænderne havde mistet to udmærkede Admiraler, de Witte
og Flores, foruden mange døde og saarede, og et af deres Skibe var
skudt i Sænk. Svenskerne mistede 7 Skibe, af hvilke de 4 sank og
de 3 erobredes. Opdam forenede sig nu med Henrik Bjelke og
seilede ned til Kjøbenhavn, hvor han modtages med stor .Jubel.
Beleiringshæren trak sig tilbage, først til Valby Bakke og derefter
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til Brøndshøi hvor en befæstet Leir, den saakaldte Karlstad, blev
anlagt og i henved to Aar tjente den svenske Hær til Beskyttelse.
Danmark var nu ved Hollændernes Hjælp blevet Herre paa
Søen, og den Sammenblanding af Danske, Nordmænd og Hollændere,
som allerede i mange Aar havde fundet Sted, blev endnu mere almindelig, idet flere danske Skibe besattes af Hollændere, hvis Skibe
var bleven ukampdygtige i Slaget. Flere Krigsskibe sendtes til

Meduille lll Minde om Sosluget i Sundet 1659.

Bælterne og Farvandene mellem Øerne, dels for at opsnappe svenske
Kapere, dels for at overføre Tropper; thi Kurfyrsten af Brandenburg var nu kommen Danmark til Hjælp, havde i Forening med
Østerrigere og Polakker fordrevet Svenskerne fra Hertugdømmerne
og fra Jylland og sendt Tropper oYer til at hjælpe ved Kjøbenhavns
Forsvar; dette lettedes ligeledes betydelig derved, at Byen var bleven
aaben imod Søsiden og kunde modtage Tilførsel af Proviant og
andre Fornødenheder, ligesom Hollænderne sendte Forstærkning
iland til Voldenes Besætning. Men imod den i Landskrona indesluttede Flaade foretoges ikke noget alvorligt, fornemmelig fordi Opdam ikke her vilde yde den fornødne Bistand; thi Holland vilde
nok hjælpe til at befri Danmark fra de Svenskes Angreb, men ikke
til at dette atter blev Herre over begge Sider af Sundet og derved
Eneherre i Østersøen.
Blandt de Skibe, som sendtes til Bælterne og til Kysten af Halvøen, var der en lille Eskadre paa 5 mindre Krigsskibe under Viceadmiral Peder Bredal. Sidst i November afgik den fra Kjøbenhavn, krydsede i Farvandene hele Vinteren igjennem og er formodentlig bleven anvendt til at overføre Tropper. I Mai Maaned 1659
blev denne Eskadre, medens den laa i Kattegattet udfor Ebeltoft,
angreben af en svensk Eskadre paa 8 Skibe under Viceadmiral
Owen Kox (senere adlet under Navnet Sjøløw). Der opstod en
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hellig Kamp, i hvilken den tapre Bredal, der fra simpel Matros
havde tjent sig op til Viceadmiral, fik begge Benene bortskudte og
døde kort efter, og alle de danske Skibe blev drevne paa Land;
et ar dem brændte,
de andre 4 erobredes og borll'ørtes af
Fienden.
I Norge havde det
været Karl Gustavs
Plan at lade en Hær
rykke frem fra Trondhjem for at erobre Bergenhus Len og Nordlandene. Mendenkloge· Jørgen Bjelke,
der var udnævnl Lil
Generalløilnant over
den norske :Milils,
gjorde hans Beregninger til intet. Det lykkedes Bjelke ved at
beleire
Trondhjem
baadc fra Land- og
Søsiden at tilbageerobre denne By den 11.
Dccbr. 1658. Bahus
Len vedblev clerimod
Gcncrullollnnnl Jorgcn Bjclltc.
at være i Svenskernes
(Efter cl Mnlcrl pun Frederiksborg).
Besiddelse.
Begivenhederne ved Kjøbenhavn selv i denne mindeværdige
Vinter er bekjendte nok og ofte skildrede og besungne. Karl Gustavs
Utaalmodighed kunde ikke tillade ham at vente, foruden Trondhjem
havde ogsaa Bornholm revet sig løs fra hans Aag og atter underlagt sig
Kong Frederik, Jylland og Hertugdømmerne var gaaet tabt, her
maatte voves noget stort. Om Natten mellem den !Ode og llte
Februar 1659 iværksattes den længe forberedte Storm. Angrebet
var voldsomt; men del blev slaaet tilbage med Heltemod. Tre
Gange stormedes ved Vester-Vold, Angreb blev foretaget fra Amagersiden, men alt blev slaaet tilbage, og om Morgenen kunde Kjøbenhavnerne i Ro jgaa ud og betragte den uhyre Ødelæggelse udenfor
Voldene, bortkastede og brudte Vaaben, Stormstiger og lsbroer,
Dynger af Lig. Hovedstaden havde bragt et stort Offer; men til
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Gjengjæld kunde ogsaa Fædrelandet betragtes som frelst. Karl Gustav
med Resterne af sin Hær hvilede sig ud i Kadstad ved Brøndshøi,
Beleiringen af Kjøbenhavn indskrænkedes til en Blokade fra Land-

Trondhjem tllbugcerobrcs af Nonlmrendcnc 1058 .

siden, og den svenske Konges Foretagender rettedes snart efter imod
andre Dele af Landet, navnlig imod Falster og Lolland, hvor Fæstningen Nakskov maatte udholde en langvarig Beleiring og først ·efter
10 Ugers tapper Modstand nødtes til at overgive sig i Fiendens
Hænder den 15de Juli.
Paa Søen var de Danske og Hollænderne i det nye Aar ingenlunde ganske Herrer. Det var kun en Del af den svenske Flaade,
som holdtes indespærret i Landskrona, mange andre svenske Krigsskibe sværmede om i Farvandene. Den 30te Marts traf Viceadmiral
Heldt, som nogle Dage forinden var afgaaet fra Kjøbenhavn med
16 danske og hollandske Skibe, under Langeland sammen med 6
svenske Krigsskibe, som han jagede og angreb; de fem undslap,
men det sjette, Orlogsskibet Svanen paa 50 Kanoner, erobredes.
De undslupne Skibe traf derefter sammen med den svenske Admiral
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Bjelkenstjerna, som under sig havde faaet samlet en hel Flaade paa
nogle og tredive Skibe, der tvang Heldt til at søge Tilflugt i Flensborg, hvor Svenskerne blokerede ham. Da delte rygtedes i Kjøbenhavn, løb en forenet dansk og hollandsk Flaade under Henrik Bjelke
paa Trefoldi _g hed ned i Østersøen, for at befri den indespærrede
Heldt. I denne Flaade kommanderede Niels Juel en Afdeling og
havde sit Flag paa det nylig
erohrede Skib Svanen. Den
svenske Flaade blev opseilet
og forfulgt, Heldt slap ud fra
Flensborg, og under H.øds and, en langagtig Grund,
der ligger Syd for Guldborgsund, kom det den 30te April
til en varm Kamp imellem
de to Flaader. Et Øienvidne
til Slaget, som var ombord i
et af de hollandske Skibe,
siger, at »de danske Skibe
kjæmpede bravt, især Admiral
Juel ~. Bjelkenstjerna maatte
flygte, og søgte med sinFlaade
Tilflugt i Wismar.
Det havde nu været en
let Sag for de forenede FlaaAdmlrnl ~llchncl de Hu) tc1·.
der, medens de svenske Skibe
( Ener Mnlcrl uf Ferdln11111l llol ).
laa indespærrede i Landskrona
og Wismar, at afskjære Karl Gus lav fra al Forbindelse med Onwerdenen
og tvinge ham til at opgive sine Planer imod det stærkt medtagne Danmark; men Hollændernes Bistand vedblev al være lunken de ønsked e
ikke at hjælpe Kong Frederik Lil at gjenvinde sine Provinser paa den an den Side af Sundet. Lignende Anskuelse havde de to andre europæiske
Vestmagter, Frankrig og England, der efter en Overenskomst med
Holland i Haag havde tilsikret deres Bistand til at tvinge de to
nordiske Konger til at slutte Fred, hvilket var af saa stor Vigtighed
for Søhandelen paa Østersøen. Vestmagterne understøttede deres
Forhandlinger med Vaaben, og i Sommerens Løb blev de danske
Farvande, _navnlig Storebælt, formelig oversvømmede af fremmede
Krigsskibe. Den lste Juni ankom Admiral Michael de H.uyter
med en hollandsk Flaade og forenede sig med Opdam, hvorved
Hollændernes Styrke i vore Farvande forøgedes til 78 Krigsskibe,
foruden Brandere og Førselsskibe, og kort efter ankom en engelsk
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Flaade paa 42 Skibe under Admiral Montague, Greve af Sandwich; men de udrettede ikke andet end at støtte Fredsunderhandlingerne, saa at de svenske Skibe igjen spillede Mester, ja endog i
nogen Tid blokerede Kjøbenhavn. Først da Karl Gustav viste en
haardnakket Modstand imod at gaa ind paa de opstillede Fredsbetingelser, samtykkede Hollænderne i at forene sig med de Danske
om at fo1jage den svenske Blokadeflaade fra Hovedstaden . Fredsunderhandlingerne syntes ikke at ville føre til noget Resultat, og i Slutningen af August forlod den engelske Flaade vore Farvande, snart
efter fulgt af Opdam med en Del af den hollandske Flaade; Ruyter
blev alene tilbage.
Efterat Hollænderne havde hjulpet til at undsætte Kjøbenhavn
fra Søsiden og tilføre det Levnetsmidler, blev deres Optræden mere
virksom, navnlig foranlediget ved den haanlige Maade, hvorpaa Karl
Gustav havde afvist deres Mægling. Vel havde Kong Frederik bittert
beklaget, at man vilde tvinge ham til for bestandig at afstaa sine
østlige Provinser ; >hvis Holland nu forlader mig,« sagde han, »da
vil jeg som den lille Kong David med mit Folk ydmyge mig for
Herren og siden i hans hellige Navn gaa mod den svenske Goliat.
Er det Guds Villie, at vi skal falde med Sværdet, da skal vore
Kvinder tænde Staden i Brand og med Skibene fare hen, hvor den
Herre Kristus vil ledsage dem; « men Karl Gustav havde svaret de
fremmede Magters Gesandter paa en ganske anden Maade: »I vover
med eders Flaader at foreskrive mig Fredsvilkaar ; men jeg skal
med mit Sværd overhugge eders Planer. Dersom I ikke straks fører
eders Flaader bort fra Kronborg, lader jeg dem skyde i Sænk I c
Et saadant Sprog og et saadant Maal, som foresvævede den
nordiske Erobrer, maatte føre til hans Fald. Fyn var endnu i hans
Besiddelse, og han drømte ikke om, at det kunde fravristes ham;
men i Oktober Maaned gik den dansk-hollandske Flaade, 'ført af
Ruyter, Bjelke og Juel, til Kiel og overskibede derfra en Hær af
brandenburgske, polske og keiserlige Tropper under General Schack
til Kjerteminde, hvor de landsattes den lste November; 3 Dage efter
overskibedes en lignende Hær under Eberstein til Middelfart og
forenede sig med Schacks Tropper ved Odense den llte November; de svenske Tropper under Pfalzgreven af Sulzbach trak sig tilbage til Fæstningen Nyborg. Ved Efterretningen herom ilede Karl
Gustav, der opholdt sig paa Falster, til Korsør, og da han her nærmere saa, hvorledes Sagerne stod, at Bæltet var opfyldt af danske
og hollandske Krigsskibe og Overskibning af Tropper høist vanskelig
og farlig, blev han forknyt og raadvild, og sendte flere modsigende
Ilbud til den svenske Flaade i Landskrona; det lykkedes kun at
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overskibe Grev Gustav Stenbock med nogle svenske Tropper til Nyborg. Den 14de November blev denne Fæstning angreben af de
forenede Tropper under Schack og Eberstien fra Lanasiden og Flaaderne fra Søsiden ; '. del første Angreb fandt Sted udenfor Byen paa
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l.nmlgnngen ved Kjertemlnde den I. Novbr. 1650.
(Efter Theatrum curopreum).

den Landtunge, der skyder sig ud imod Knudshoved , og fra begge
Sider kjæmpcdes med Iver og Heltemod; men Svenskerne maatte
omsider trække sig indenfor Voldene og den næste Dag overgive sig
til Seierherrerne. Pfalzgreven af Sulzbach og Grev Stenbock, der
om Natten var flygtede i en Baad over til Korsør, bragte Efterretningen om Nyborgs og dermed hele Fyns Tab til Karl Gustav, der
selv fra den sjællandske Kyst havde været Øienvidne til Kampen .
Karl Gustav reiste til Gøtheborg, hvor han sammenkaldte Stænderne; men disse vilde ikke bevilge flere Pengemidler til den haabløse Krig, der allerede tilstrækkelig havde udtømt Forraadene. Den
heftige, opfarende Konge var næsten vild af Raseri; »hils dem og
bed dem tie! « udbrød han, »jeg alene er Konge og har Ret til
at dømme herom. « Men hans Dage var talte, hans Helbred nedbrudt, skjønt han kun var 38 Aar gammel, og Natten mellem den
12te og 13de Februar 1660 endtes hans æventyrlige Liv. Fredsunderhandlinger aabnedes udenfor Kjøbenhavn mellem Kong Frederik
og den svenske Beleiringshær under de fremmedes Mægling, og den
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haardt prøvede Konge nødtes til at indgaa paa de haarde Betingelser,
der blev ham foreskrevne. Den 27de Mai 1660 sluttedes Freden i
Kjøbenhavn. Skaane, Halland, Bleking og Bahus Lehn, der alle-

Erobringen nr Nyborg.
(Efier et hollandsk Slik).

rede var afstaaede i Freden i Roskilde, var for bestandig tabte for
den danske Krone, men Trondhjem og Bornholm blev givne tilbage,
og Sverige mistede Toldfriheden i Sundet. Det nu kun altfor sikre
Tab af de skaanske Provinser var tungt og smerteligt; men det
dansk-norske Folk var vækket af sin Fornedrelsesstand og gik en
lysere Tid imøde, i hvilken det maatte søge Erstatning for, hvad det
havde tabt i Landets Omraade.

DEN SKAANSKE KRIG.

1675- 1679.

TILSTANDEN FØR KRIGEN.

Adelsvælden

havde siden Frederik den andens Tid udøvet en høist
skadelig Indflydelse paa Landets Forvaltning. Det var ikke
Kongen, men Adelsmændene, der regjerede gjennem det mægtige
Rigsraad, og man kan vel forstaa, at disse af al Magt holdt fast
paa deres Privilegier og unddrog sig for at tage Del i Landets Byrder.
Borger- og Bondestanden var undertrykte, paa dem hvilede Byrderne, de maatte betale Skatterne og præstere det offentlige Arbejde,
og den Haand, som skulde have delt lige imellem alle, gjort Ret og
Skjæl for enhver, var bunden ved den strænge Haandfrcstning. Tilstanden var ussel og Landet i Gjæld. Da kom Folkets Vækkelse
ved den svenske Krig, under hvilken Frederik den tredie havde tilsagt Kjøbenhavns kjække Borgere
Helligheder, hvoraf de skulde komme i Besiddelse, naar Hovedstaden frelstes fra Undergang, og da
Krigen var tilende, glemte de ikke
at komme frem med deres Krav.
Geistligheden, der lededes af den
energiske og kloge Biskop Hans
Svane, havde ligesom de andre
Stænder maattet lide under Adelens MagtJ og slog sig nu derfor
sammen med Kjøbenhavns Borgere
imod den fælles Fiende. I Spidsen
for Borgerne stod den kjække Borgmester Hans Nansen, og Kongen søgte i al Hemmelighed at
paavirke baade ham og Svane til
BisJrnp Hnns Svnnc.
at foretage et rask Skridt for at
(Efter Mnlcrl pnn Frccl orlltshor,i).

fi
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undertvinge det hovmodige Rigsraad. Stænderne blev sammenkaldte, Forhandlingerne gik rask
fra Haanden, Tungen løstes, der
faldt djærve Ord og flere af Adelsmændene, blandt hvilke Admiral
Henrik Bjelke, sluttede sig endog til Kongen, saa Resten blev
tvungen til at give Kjøb. I Oktober Maaned 1660 blev Arveloven
proklameret, den 18de foregik den
høitidelige Arvehylding paa Slotspladsen, og den strænge Haandfæstning , som Kongen havde
maattet underskrive, da han besteg
Tronen, var fra nu af magtesløs.
Denne Forandring nødvendigBorgmester Hø.ns Nansen.
gjorde
Indførelsen af en ny For(Ener Mnlerl pnn Frederiksborg).
fatning for Riget. Over dennes
Form kunde Kongen saagodtsom alene raade, og den blev, i Overensstemmelse med de fleste andre europæiske Landes paa den Tid,
Enevoldsmagten, der indførtes
ved den saakaldte Kongelov den 14de November 1665.
Denne Lov , hvortil Kongens Kammersekretær Peter
Schumacher - den senere
saa berømte Statsminister
Griffenfeld t - havde gjort
Udkastet , og som var den
gjældende Forfatningslov i
Norge til 1814, i Danmark
lige til 1849, blev ikke straks
bekjendtgjort, men først udgiven i Trykken 1709. Det
havde vel ikke været nødvendigt at overdrage Enevoldsmagten til Kongen, for atter
at bringe Orden i Landets bedrøvelige Tilstand og ophjælpe
de uprivilegerede Stænder, og
GrUTenfcldt.
det var heller ikke denne Re(Ener~ct Mcdalllonportrret pnn Frederiksborg).
Vor Sømngt.

D.

31
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gjeringsform, Folket ønskede indført. Dog kunde Kongens absolute
Magt, naar den var bleven benyttet med Klogskab og Maadehold,

ntgsntlmirnl Hcnrllt Bjclkc.

have blevet til Velsignelse for Landet, til Hævdelsen af enhver Stands
naturlige Rettigheder; men saaledes skulde det ikke gaa; Enevolds-
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reruermgen begik m;mge Feil, ofrede store Beløb af de indkomne
Skatter til egen Forherligelse og Glans, og vedblev navnlig i mange
Aar at holde den nedtrykte Bondestand under Aaget.
Sammen med denne Forandring indførtes den kollegiale Styrelse
i de foq;kjellige Forvaltningsgrene. Der oprettedes 6 Kollegier, nemlig
Sta tsraadet (Udenrigs), Kancelliet (Indenrigs), Skatkammerkollegiet
(Finans), Generalitetet, Admiralitetet og Justitskollegiet eller Høiesteret.
Kongen førte selv Forsædet i Høiesteret, og ligeledes i Geheimestatsraadet, der var sammensat af Præsidenterne i de fem andre Kollegier.
Rigsadmiralen var, som allerede omtalt i det foregaaende, Præsident i Admiralitetet, og blev følgelig som saadan Medlem af Ge-

Medn111e I Anledning

nr An•ehyldnlngen

I Norge.

Pao Reversen Fremstilling nf Akershus Slot.

heimestatsraadet; iøvrigt foregik der ikke ved dette Kollegiums
Sammensætning nogen væsentlig Forandring. Ove Gjedde, om
hvem vi ikke har havt stort at fortælle, siden han foretog sin berømte Reise til Indien under Kristian den fjerde, vedblev at være
Rigsadmiral indtil sin Død i December 1660, da Henrik Bjelke
ansattes i hans Sted , men han udnævntes først til \-irkelig Rigsadmiral i Aaret 1662.
Da Kongen var kommen i Besiddelse af Enevoldsmagten og
altsaa nu havde Retten til at udskrive Skatter hos Befolkningen,
havde der været god Leilighed for ham gjennem en fornuftig
og retfærdig Fordeling af Skattebyrden at søge i forskjellige Retninger at ophjælpe Landets usle Tilstand. Dette blev dog ikke
gjort paa nogen fyldestgjørende eller forstandig Maade; kun synes
det, at Kongen har vist en vis Interesse for den Sag, der her nærmest berører os, nemlig Flaadens Udvikling. I de første Aar efter
Krigen med Karl Gustav arbeidedes der ganske flinkt paa Flaadens
Forøgelse; men Virksomheden aftog dog igjen i de idste Aar af
Frederik den tredies ~iv. Havde han fulgt de Raad, som den kloge
31"'
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Statsmand Hannibal Sehestedt, der døde som Gesandt i Paris
1666, kort før sin Død gav ham i sit berømte, saakaldt~ politiske
Testament, og havde lrnns Efterfølgere fulgt ham heri, da kunde
meget maaske nu have været anderledes her i Norden. Nogle Ord
af dette mærkelige Dokument skal vi her fremsætte. »Der burde
- skriver Hannibal Sehestedt - oprettes en staaende Hær af indfødte, der vilde blive mindre kostbar og langt mere paalidelig end
Leietropper; men især burde man lægge Vind paa Sømagten, der
paa Grund af Landets Beskaffenhed var mest fordelagtig. Med
Hensyn til Sverige burde man glemme de tidligere lidte Tab, der
dog ikke var til at oprette. Intet var nyttigere for begge Lande end
at leve i den bedst mulige Forstaaelse og Enighed med hinanden.
Istedenfor Fiendskab med Sverige, der kun var til Fordel for frem mede Magter, skulde Danmark søge et nøie Forbund med denne Stat,
i hvilket Danmark-Norge skulde være Sømagten og Sverige Landmagten. En saadan Forbindelse vilde blive en Kilde til Ro, Lykke
og Storhed for begge de nordiske Kroner. « Disse vise Raad fulgtes
ikke af Frederik den tredie, og da han døde den 9de Februar 1670 og
efterfulgtes af sin ældste Søn, Kristian den femte, blev de, hvad
Forholdet til Sverige angik, ligesaalidt paaagtede. Denne unge, godmodige, men nydelsessyge Konge, der var født den 15de April 1646,
havde derimod allerede som Kronprins vist stor Interesse for Sømagten og lod efter sin Tronbestigelse ogsaa Flaaden blive en kraftig
Udvikling tilde!. Forinden vi udvikler dette nærmere og viser, i
hvilken Tilstand den dansk-norske Flaade var ved Udbruddet af
den skaanske Krig 1675, den Krig , under og efter hvilken Flaaden
gjennemgik den væsenlligsle Udvikling i hele Seilkrigsskibs-Perioden,
vil det være nødvendigt al omtale noget nærmere en Mand, hvis
Navn er knyttet til denne for Flaaden saa betydningsfulde Tidsperiode, - nemlig den senere General-Admiral Curt Adelaer.
Adelaer ankom , noget over 40 Aar gammel, til Kjøbenhavn i
Aaret 1663, optraadte med stor Pragt, vakte straks megen Opsigt, og
fik hurtigt en høi Plads i Marinen. Han havde vundet sine Laurbær
i fremmed Orlogstjeneste, var i Venedig bleven udnævnt til Ridder
af St. Markusordenen og bar baade Ordensbaand og Stjerner.
Født den 22de December 1622 i Brevik i Norge, hvor hans
Fader var Forvalter paa det kongelige Saltværk ved Langesund,
forlod han 15 Aar gammel sine Forældres Hus og reiste til de unge
Søfolks og vordende Søkrigeres sædvanlige Tilflugtssted Holland,
hvor Søvæsenet stod høit i Ære, og hvor der var Overflødighed at
Hjælpekilder for den, der higede efter at udmærke sig paa det urolige Hav. Han hed dengang slet og ret Curt Sivertsen. Kort efter
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sin Ankomst til Holland opnaaede han at faa Ansættelse paa den
hollandske Flaade, som kommanderedes af Admiral Marten Tromp,

Genero l-Admlrnl Curt Siverisen Adelner.
( Efter Moler! pou Frederiksborg).

og han gjorde her Tjeneste som »Adelborst«, det vil sige Søkadet.
Han kom derved bl. a. til at deltage i et stort Søslag mod Spanierne,
hvoraf Hollænderne gik ud som Seierherrer. Efterat have tjent paa
Flaaden i et Par Aar , tog han sin Afsked derfra , og foer i nogle
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Aar tilsøs med et Handelsskib under en Kaptain Reyerz. Skibet
gjorde Reiser paa Middelhavet, blev senere bevæbnet med Kanoner
og anvendt til Krigsskib, og Curt gjorde da Tjeneste der ombord.
Curt Sivertsens Forhold i disse Aar er ikke nøie bekjendt; det
hedder, at der ved Reyerz's Død blev betroet ham Kommando over
Skibet som Kaptain; men Hovedsagen er, at det var paa hollandske
Skibe, bevæbnede og ubevæbnede, at Curt Sivertsen modtog sin Uddannelse, at han udviklede sig til Sømand, Skibsfører, Kaptain eller
Skipper, som det kaldtes, og til en modig og erfaren Søkriger, om
end ikke i en førende eller ledende Stilling.
I Aaret 1645 udbrød der Krig imellem Tyrkerne og Vene ti anerne, der endnu havde adskillige Besiddelser i den østlige Del
af Middelhavet; Tyrkerne angreb Øen Kan dia og erobrede Fæstningen Kanea. Det blev en meget langvarig Krig, da den først
endte efter 24 Aars Forløb i 1669, og den blev mærkelig ved en
stor Mængde Slag og Kampe, som forefaldt paa Søen mellem de
fiendtlige Flaader og Skibe. Hele Europa fulgte med Opmærksomhed denne haardnakkede Kamp, der ogsaa Yar en Heligionskamp, en Fornyelse af den lange Række af Krige mellem Muliamedanismen og Kristendommen, mellem Halvmaanen og Korset.
Venetianerne lod det heller ikke mangle paa Opfordringer til Europas
kristelige Magter om at tage Del i Kampen mod den fælles Fiende,
men Europas Fyrster havde paa den Tid ingen Interesse for en
saadan Krig og lod den rige Fristat sørge for sig selv. Som Skik
og Brug var i hine Tider, hvervede Venetianerne fremmede Tropper
og Skibe til at understøtte dem, og det var da navnlig Holland og
England, som maalte afgive den fornødne Søstyrke. Straks efter
Krigens Udbrud ankom til Middelhavet, for at indlemmes i Venelianernes Flaade, 12 hollandske bevæbnede Handelsskibe, og i denne
Søstyrke tjente da Curt Sivertsen først i en underordnet Stilling og
senere som Kaptain eller Fører (Skipper) paa et hollandsk, bevæbnet
Handelsskib Den store Sankt Jørgen, eller, som Italienerne
kaldte det, San Giorgia Grande, der kan antages at have været
paa omtrent 32 Kanoner.
Curt var en djærv, dristig og kjæk Sømand og Kriger, der snart
fik Leilighed til at udmærke sig og tiltrække sig Admirnlernes Opmærksomhed. Han deltog i det ene Slag efter det andet, og den
venetianske Admiral Riva heisede endog sit Flag paa det Skib, som
Curt kommanderede.
Der er ikke Tvivl om, al han i den Stilling, han beklædte, bidrog sin Del til et heldigt Udfald af Kampene, derom taler ikke
alene de Vidnesbyrd, han modtog af Admiralerne Hiva og Del-
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fino, og som endnu kjendes, men ogsaa de Guldkjæder, der skjænkedes ham af Staten, den Omstændighed, at han, den fremmede,
modtog en saa stor Udmærkelse som den at blive udnævnt til
St. Markusridder, og endelig
at der tilstodes ham en aarlig Pension.
Vi skal i al Korthed berette, hvad man veed om Curt
Sivertsens Deltagelse i disse
Krige.
Først (i 1648 - 49) deltog
han med sit Skib i en Afspærring af Strædet ved Dardanellerne for at forhindre
Tyrkerne i at løbe ud og
saaledes faa Leilighed til at
overføre Tropper til Kandia.
Endvidere forsøgtes det kun med delvis Held - at
ødelægge en tyrkisk Flaade
ved Lilleasiens Kyst.
I 1650 tog den venetianske Eskadrechef Giacomo
Riva »Den store Sankt Jørgen « til sit Admiralskib, en
Ære for Curt, der, efter alt
at dømme, ikke var ufortjent.
Skibet dellog med_Hæder i
mange Kampe , blev ofte
slemt medtaget, men klarede
sig dog stadig. I 1652 reddede han ved sin personlige
Curt Adelners tyrkiske Selerstegn.
Uforfærdethed en fornem Ve(Nnllonnlmuseet I Kjobenbnvn).
netianer og flere andre Personer fra at drukne, da deres Skib var ved at forlise, og fik som
Belønning herfor den første af sine Guldkjæder.
Alt dette havde imidlertid henledt Opmærksomheden paa Curt
Sivertsen og gav Anledning til, at en endnu høiere staaende venetiansk Admiral, Isieppo Delfino, valgte ham til sin Flagkaptain. I
1654 laa Delfino med sine Skibe udenfor Dardanellerne, da han
blev angreben af en overlegen tyrkisk Flaade. Ved Uforstand og
Feighed blev Venetianeme adsplittede, saa at Admiralen kun havde
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4 Skibe hos sig mod Tyrkernes 34. Fire af de største af disse omringede »Den store Sankt Jørgen « og forsøgte at entre den ; men
Venetianeme sprang over paa det tyrkiske Admiralskib, slog 200 af
Besætningen ihjel og erobrede en Mængde Standarter. Curt Sivertsen
skal herunder bl. a. have fældet en høi fiendtlig Officer, og erobret
den Standart, som nu findes i Nationalmuseet i Kjøbenhavn og som
bærer følgende imponerende Indskrift: , Keiserlig Standart for Sultan
Murad, Sultan over de herligste Sultaner, Keisernes Keiser, Padischa
over hele Verden. «
·
Tyrkerne flygtede, men da Curt Sivertsen var nødt til at kaste
Anker for ikke at komme for nær paa Land, kom nye tyrkiske Skibe til,
dog ogsaa dem lykkedes det at jage paa Flugt. Imidlertid havde Skibet
lidt saa meget, at der maatte forsøges paa at slippe bort. Med
overhængende Fare for, at hans Skib skulde drive paa Land, greb
Curt Sivertsen en Økse og kappede Ankertovet, fast besluttet paa,
efter Aftale med Admiralen, at sprænge Skibet med hele Besætningen
i Luften, om det skulde grundstøde. Som ved et Vidunder undgik
de dog Faren og naaede den øvrige Flaade.
Om Curt Sivertsens Deltagelse i dette Slag skrev Admiral Delfino bl. a. dette til Senatet: »Den prisværdige Uforfærdethed, som
Kaplainen paa dette Skib, Cmi Sivertsen, har vist, pryder ham med
Glans og Fortjeneste, thi ved sin Sømandsdygtighed har han udført
Gjerninger, som skal beundres, og han har i denne Kamp vist en
prisværdig Trofasthed mod Eders Høihed. Hans Skib har lidt et
Tab paa 10,000 Dukater eller endnu mere, og han, der nyder saa
stor Ære, er fuldl ud værdig til, at den offentlige Taknemmelighed
yder ham Erstatning. «
Som Belønning fik Curt Sivertsen slraks af Senatet lo Guldkjæder, og Aarel efter endnu en meget koslbar Guldkjæde og en
livsvarig Pension paa 200 Dukater.
I de følgende Aar fortsatte han sin glimrende Bane. · I 1659
nød han den usædvanlige Ære at blive Ridder af Sankt Markusordenen og endvidere forhøiedes hans Pension fra 200 til 1400 Dukater om Aaret.
»Ridder Culi« gjorde endnu Venetianerne mangen en Tjeneste
i de følgende Aar. Hans Skib nød atter den Ære at blive en Admirals Flagskib, og han selv fik Titel af Generalløitnant. Men som
Udlænding kunde han ikke naa frem til de høieste Stillinger, og da
hans Ærgjerrighed nu satte sig større Maal, tog han siu Afsked.
I Aaret l660 forlod Curt Adelaer den venetianske Tjeneste og
reiste til Holland. 1663 ~ptraadte han, som allerede anført, i Kjøbenhavn , hjemkaldt af Frederik den tredie gjennem Klaus Ahle-
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feldt; han kom i et heleiligt Øieblik og har sandsynligvis havt
Gaver til at gjøre sig bemærket. Efterat Enevoldsregjeringen var
bleven indført, kan Kongen endnu have været mistænksom mod
den høie danske Adel, som han ikke yndede. Processen imod
Corfitz Ulfeldt var i fuld Gang og Tiderne bevægede, saa at en
fremmed Mand med Glans om sit Navn, men dog født Nordmand,
altsaa Undersaat, med saa meget større Lethed kunde vinde Gunst
hos ham som en brugelig Mand.
Curt Adelaer vandt saaledes straks Yndest hos Kongen, der
mulig har ladet sig blende af den Pragt, hvormed han optraadte,
af de mange hædrende Skrivelser, som han førte med sig, de
erobrede Standarter, Guldkjæderne, Ridderdiplomet m. m. Curt fik
Kongen til at udruste en Galei paa venetiansk Vis, malet i pragtfulde Farver og dækket med rødt Skarlagen. Da Johan Georg,
Kurprins af Sachsen, som blev forlovet med Frederik den tredies
Datter Anna Sophie, med sin Moder den 18de September holdt sit
høitidelige Indtog i Kjøbenhavn ad Veien fra Valby Bakke, var der
i den Anledning udlagt i Kallebodstrand en Flaade af 50 Smaaskibe
under Viceadmiral Heldts Kommando. For at se paa Indtoget var
Kongen taget ud til denne Flaade i den af Curt Adelaer udstyrede
pragtfulde Galei.
I September 1663 blev den norsk-hollandske Sømand udnævnt
til General-Admiral for den danske Flaade med en aarlig Løn af
6000 Rd. (foruden 1200 Rd. for at holde et Kompagni norske Aarstjenere - Marinere - under sin Kommando) og visse Begunstigelser.
Han fik Sæde i Admiralitetet lige efter Præsidenten, Admiral Henrik
Bjelke, og sprang altsaa ikke alene Niels Juel, men ogsaa Viceadmiral
Heldt forbi. Det var unægtelig en Krænkelse for Niels Juel. Han var
rigtignok 6 til 7 Aar yngre end den nyankomne ; men han havde
tjent sit Fædreland og sin Konge med Ære og flere Gange havt
Leilighed til at vise, at han ikke alene var i Besiddelse af usædvanlige Evner, men ogsaa forstod at føre en overordnet Kommando.
Curt Adelaer havde tjent sine Sporer i fremmede Lande og var ikke
engang kommen hjem, da Danmark og Norge i Aarene 1657 til 1660
overstrømmedes af Fiender og var stedte i den høieste Nød, og det
endskjønt der fra Regjeringen var udgaaet en Opfordring til alle danske
Undersaatter i Udlandet om at komme tilbage og tjene deres Fædreland. Han havde vel i Kampene mod Tyrkerne i Middelhavet vist,
at han var en dygtig Skibschef og modig Kriger; men han var ikke
prøvet som høiere kommanderende, som Chef for en Eskadre eller
Flaade, og her udnævntes han netop til Anfører for hele den danske
Søstyrke. Han blev desuden benaadet med Udmærkelser og Æres-
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bevisninger, fik som sagt en Løn af 7200 Rd., medens Niels Juel
kun havde 1250, og kom i en Stilling, hvor han kunde udøve en stor
Indflydelse paa den øverste Ledelse. 1666 blev han adlet; dette Adelsbrev er et Vidnesbyrd om den Overvurdering, som herhjemme blev
Cmt Adelaers Bedrifter til Del. Det hedder nemlig, at » Kongen har
fornummet, at Adelaer har sin Mandhaftighed i adskillige victorieuse
Sø-Slagtninger og Hoved-Actioner imod Kristendoms-Fienden bevist,
at han udi den Venetianske Republiks Tjeneste med sønderlig Reputation og Renomme i adskillige Krigscharger tilsøs betjent haver,
ja endog Admirals Bestilling over hele Flaader i samme Tjeneste
tro og med Ære forvaltet og igjen qvileret «. Hvorledes der er
kommet til at staa i dette Diplom, at Adelaer havde kommanderet over hele Flaader, og hvorledes han selv stiltiende har kunnet
se paa, at det stod der, maa forundre; thi det synes bevist, at han
i den fremmede Tjeneste kun har beklædt en Skibschefs Post.
Uagtet den krænkende Forbigaaelse synes der imellem ,Juel og
Adelaer i det hele taget at have været el godt Forhold. Juel, der
var en beskeden Mand og 11enesten og sin Konge hengiven, fandt
sig i, hvad der ikke kunde være anderledes, uden at knurre eller
lægge sin Fortrædelighed for Dagen.
Medens Adelaer var General-Admiral i den danske Flaade, foretog han forskjellige Reiser, dels til Norge for at hverve Søfolk og
for at se Lil sine Eiendomme der, dels til Holland i et offentligt
Anliggende. Han var kun et Par Gange tilsøs. Naar han var hjemme,
tog han Del i Marinens Styrelse, i Ordningen af de forskjellige Forhold, Udarbeidelsen af Instrukser, Ansættelsen af Mænd i de forskjellige Stillinger o. s. v. sammen med de andre Admiraler og Medlemmer af Admiralitetet. Han var iøvrigt en meget arbeidsdygtig
Mand, hvis Virksomhed omfattede mange forskjellige Forhold; med
Dygtighed bestyrede han ogsaa sine Eiendomme, sit Sallmonopol ,
tog Del i flere Handelsforetagender, og skjønt der vel kunde gjøres
berettigede Indvendinger imod, at en General-Admiral og Næstformand
i Admiralitetet sysselsatte sig med Anliggender af den Beskaffenhed,
saa tyder dog hans Forhold ogsaa her paa en virksom Aand. I
hans fordelagtige og anselige Stilling i Danmark maa vel Grunden
nærmest søges til, at han afslog et Tilbud fra den hollandske Regjering om at tjene som Viceadmiral paa den hollandske Flaade
under den paany med England udbrudte Krig (1665). Naar undtages,
at Adelaer i Aaret 1666 under Krigen mellem Holland og England
førte en lille Eskadre, bestaaende af 8 hollandske Skibe, der skulde
stilles til den danske Regjerings Raadighed, fra Holland til Danmark,
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blev der ikke Leilighed for ham før i hans Dødsaar til at faa Kommando over nogen Flaade.
Efter saaledes at have nævnet de ledende Personer i Marinens
Styrelse, nemlig Henrik Bjelke som Rigsadmiral, Curt Adelaer som
General-Admiral, Niels J uel som Admiral paa Bremerholm og Nikolai
Heldt som Viceadmiral paa Holmen og den, som
navnlig forestod
Skibsbyggeriet,
hvilke
Mænd
vistnok hverisær
har udfyldt deres Plads med
Dygtighed, skal
vi nu se noget
nærmere
paa
Flaadens Udvikling i de tolv Aar,
der gik forud for
den
skaanske
Krig.
Der havde
allerede i mange
Aar, som vist i
det foregaaende,
saavel hos os
som i Ud.landet
været hygget Skibe udelukkende
Model af cl norsk Orlogsskib frn IGGD.
til Krigsbrug, og
(Mnrlncmuscct I Hortcn).
den Ting, at forandre Handelsskibe til Krigsskibe, ophørte efterhaanden aldeles, ligesom ogsaa de egentlige Defensiohsskibe tabte mere og mere i Betydning. Dog var det først i Midten af det 17de Aarhundrede, at
der foregik en mere gjennemgribende Forandring ved Krigsskibene,
at de byggedes meget større og kraftigere end hidtil. Grunden hertil,
ligesom til Søtaktikens Udvikling, maa.. vistnok navnlig søges i de
store Søkampe imellem Holland og England, der flere Gange blussede op i denne Periode. England var bestandig forud for Holland
i store, kraftige Krigsskibe, og for at følge nogenlunde med maatte
Holland anstrænge sig af al Magt og ligeledes lægge sig efter at
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bygge store Skibe. Det sees saaledes, at under Krigen 1652 og 1653
havde England et Seilkrigsskib paa 140 Kanoner med 700 Mands
Besætning, medens det maa antages, at Hollændernes største Skib
var paa 54 Kanoner med 250 Mands Besætning. Men 1665, da
Krigen paany brød ud, mødte Holland med 6 Orlogsskibe paa 70
- 78 Kanoner og 300- 400 Mands Besætning, medens England vel
havde forøget sin Flaade med store Skibe, men dog ikke med større
end det nævnte.
Hos os var Hovedskibsbygningsværftet paa Bremerholm, hvor
vistnok de fleste større Skibe fra denne Tid er byggede. Ved dette
ansattes de dygtigste Skibsbygmestre, blandt lwilke flere var fremmede, og at det har nydt megen Anseelse, kan blandt andet sees
deraf, at der her byggedes flere Skibe til den franske Marine. Fremgangsmaaden, naar et Skib skulde . sættes i Bygning, var dengang,
at Admiralitetet stillede Opgaven, Bygmesteren gjorde Forslag, der
enten kun bestod i en Beskrivelse med tilhørende Maal, eller i visse
Skabeloner, eller vel endog i en fuldstændig Model. Admiralitetet
gjennemgik derefter Forslaget, der for de store Skibes Vedkommende
endelig approberedes af Kongen. Skibene byggedes fornemmelig
af dansk Eg, medens Master, Rundholter, Dæk m . m. var af norsk
Fyr. Foruden Værftet paa Bremerholm var der et mindre, formodentlig privat, Værft paa Kristianshavn. Et stort og vel bekjendt
Værft fandtes i Neustadt, hvorfra der leveredes Ifrigsskibe, ikke
alene til den danske, men ogsaa til fremmede Mariner. Nogle af
de større Skibe byggedes i Norge, som ellers kun holdt sig til Skjærbaade og Galeier.
Vore største Krigsskibe i Frederik den tredies Tid kunde sættes
imellem de engelske og de hollandske, idet de var større end de
sidste og nærmede sig meget de første. Vi har allerede flere Gange
omtalt disse Skibe, og skal iblandt dem endnu kun henlede Opmærksomheden paa Orlogsskibet Frederik, det største af de indtil
den nævnte Konges Død byggede Skibe, oprindelig paa 90 Kanoner,
senere forøget til 106, hvoraf de største var 24pundige Metalkanonert
de mindste lpundige. Dette Skib var en Todækker, kun enkelte
smaa Kanoner fandtes paa Skansen; men det led af samme Mangler
som de store engelske Skibe, nemlig at være rankt, saa at del i
blæsende Veir ikke kunde bruge sine Kanoner paa det underste
Batteri. 1665 talte Flaaden, foruden dette Skib, Orlogsskibene
Sofia paa 80 Kan., Prins Kristian paa 70 Kan., Trefoldighed paa 66 Kan., Tre Løver paa 60, 3 Skibe paa 56, 7 paa
40- 48 Kan ., 1 paa 30 og 3 paa 14 Kan., medens flere var under
Bygning; men fra nu af til Kongens Død var Fremskridtet kun ringe.
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Efter Kristian den femtes Tronbestigelse kom der nyt Liv i
Flaadens Udvikling.
Nu begyndte man at indrette de store Skibe, der i en vis Forstand kunde kaldes Tredækkere, idet de førte Kanoner i 4 Lag,
skjønt det næstøverste Batteri ikke var helt lukket. Paa Bremerholm byggedes de to smukke Orlogsskibe Christian us Qvartus
paa 58 Kanoner og Fredericus Tertius paa 64 Kanoner. Andre
Skibe indkjøbtes, eller byggedes paa Holmen eller private Værfter,

Skibet Frederleus Tertlus.
(Efler Maleri paa Gauna).

og de 4 saakaldte Tredækkere, som pranger paa Flaadelisten fra
Aaret 1675, var vistnok Skibe, som man i Kristian den femtes Tid
havde forhøiet ved en Overbygning; ialfald var Sofie Amalie et
ældre Skib, der ikke engang blev brugt under den skaanske Krig.
Denne Liste indeholder følgende 31 Skibe.
Kan.

Jion .

1. Sofie Amalie ..... . ..
2. Christian us Qvintus
3. Prins Georg . . .......
4. Norske Løve . ..... ..

90
86
78
76

Tre Kroner . . ........
Churprinsen ..... . ..
Enighed .............
Charlotte Amalie ....
Fredericus Tertius ..
Tre Løver ...........

70
68
66
64
64
64

alle fire hver med tre !lldels lukkede
Batterier.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Anna Sofie ...........
Svanen ...............
Christianus Qvartus.
Nældebladet . .......
Gyldenløve . .........
Christiania . .........
Lindormen ...........
Delmenhorst .........
Færø .................
Kjøbenhavn ..........
Hummeren ...........

62
62
58
54
54
54
46
44
42
36
32
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22.
23.
24.
25.
26.

An thonette ..........
Havfruen ............
Lossen ..............
Jægeren .............
Hjorten .............

26
26
26
24
20

Knn.

I

27.
28.
29.
30.
31.

Prinsens Fregat .....
Vildmanden .........
Falken ...............
Vandhunden .........
Forgyldte Fisk

18
16
16
12
8

Tr:cfnlngcn ,·ed nc1'J.{c11 den 2dcn August 1665.
(Sumlidigt Stlk).

De slørsle Metalkanoner var 26pundige, hvoraf der paa Flaaden fandtes 26. Dereller kom de 24pundige Metalkanoner (halve
Kartover), hvoraf der var 148 Stkr., og efter dem 18, 14, 12, 8, 6, 4,
3 og 2pundige Kanoner, 24 og 14pundige Slanger, 3pundige saakaldte
Kielstykker og endelig Skraastykker, alle af Melal, iall 532 Melalstykker paa hele den udrustede Flaade. De største .J ær n kanoner
var 18pundige, og derefter kom 14, 12, 9, 8, 6, 4 og 3pundige, samt
1pundige Falkonetter. I Sandhed en broget Bevæbning I
Flaadens Bes æ tning var anslaaet til henved 9000 Mand; dog
maatte der til den fuldstændige Udrustning gjøres Regning paa omtrent 10,000 Mand, Befalingsmænd og menige af alle Grader. Foruden den egentlige Krigsflaade var der endvidere Defensionsskibene,
hvoraf der i det nævnte Aar fandtes henimod 50, nogle med kun 2,
andre med indtil over 30 Kanoner; de benyttedes under Krigen
navnlig til Norges Forsvar og paa Elben. Endelig maa nævnes de
norske Skjærbaade, de bergenske Galeier og nogle faa Brandere.
Ved de Udrustninger, som forefaldt i Frederik den tredies
sidste Regjeringsaar og ikke var synderlig omfattende, skal vi ikke opholde os. Danmark-Norge blev ved en uheldig Begivenhed, der fore-
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faldt i Bergen, indviklet i den Krig, som fra
imellem England og Holland. 60 hollandske
skibe havde efter et stort Søslag i Nordsøen
hvor de blev forfulgte af en engelsk Flaade;

1665 til 1667 førtes
rigtladede Handelssøgt ind til Bergen,
men Nordmændene

Engelske og hollnndske Skibe fro 1665.
(~lolcrl of Storck I Amstcrdnms Muaeum).

aabnede fra deres Søbatterier Ilden imod de engelske Skibe og tilføiede dem endel Skade. Herover blev Kong Karl den anden saa
opbragt paa den danske Konge, at han erklærede ham Krig i
Oktober 1666. Danmark-Norge tog Parti med Holland, indvilgede i
at lukke Sundet og Bælterne for Engelskmændene og udrustede, for
at opfylde dette, endel Skibe; men der forefaldt dog ikke noget
fiendtligt.
Kristian den femte viste større Tilbøielighed til at ruste Flaadens Skibe, og herfor havde han et bestemt Maal for Øie. Han
agtede ikke at følge Hannibal Sehestedts vise Raad, hans Hu stod
til at gjenerhverve sine Fædres Besiddelser i det sydlige Sverige.
Krigen med Nabolandet truede stadig med at bryde ud, der blev
saavel i Aarene 1672 og 1673 som i 1674 foretaget Rustninger og
det uagtet man vidste, at den svenske Flaade var baade større og
kraftigere end den danske; men »den danske Mercurius« udtrykte
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maaske den almindelige Anskuelse, da den i sit Nummer af lste April
1676 skrev om Flaaden:
, Saa stor og vel forvart en Orlogs Magt til Strid
Af Danmark aldrig før udgjordes nogen Tid.
Er Sverigs Soe-Magt end saa stærk, som den sig skriver,
Vor Sags Retfærdighed os dog Fortrostning giver.
Vel storre Læss er vælt af liden Tue for,
Hvad !Ilagt og Mængd ej kand, det Tapperhed tit gjør. <

Aar 1675 brød Krigen ud.

KRIGENS BEGYNDELSE 1675, CURT ADELAERS DØD.
De vestlige Lande i Europa var i fuld Kamp med hinanden,
den franske Konge var begyndt med at overfalde Holland, og den
øvrige Del af det nordlige Europa blev snart indviklet i Krigen.
Sverige var forbundet med Frankrig, Kurfyrsten af Brandenburg og
Danmark sluttede sig til Holland. Herhjemme kom alting snart i
Bevægelse, Flaaden udrustedes, Matroser indkaldtes, Officerer, Underofficerer og Mandskab hvervedes i Holland, alle Anstrængelser
blev gjort for at forberede den forestaaende Kamp. Henrik Bjelke
og Niels Juel arheidede i Forening paa Krigens Forberedelse for
Marinens Vedkommende, og Curt Adelaer, som skulde have Overkommandoen over Flaaden, saa snart den var klar til at stikke i
Søen, deltog med de andre i Arbeidet vedrørende Udrustningen,
Mandskabernes Indkaldelse, Fordeling og Indøvelse.
I Begyndelsen af Juli Maaned 1675 ankom der til Kjøbenhavn
en hollandsk Eskadre, bestaaende af 7 Krigsskibe under Kommandør
Jakob Bi n c k s, bestemt til at si u tle sig til den danske Flaade,
saasnart denne var færdig til at afgaa til Østersøen. Den 28de i
samme Maaned udfærdigedes InslTuktionen for Curt Adelaer ; det
bestemtes, at den danske Flaade under hans Overkommando skulde
deles i tre Eskadrer, nemlig Hovedstyrken eller Corps-de-balaille
under General-Admiralens egen Kommando, Avantgarden eller den
høire Eskadre under Admiral Niels Juel, og Arrieregarden eller
den venstre Eskadre under Admiral Jens Rodsten; de hollandske
Skibe skulde udgjøre en fjerde, eller Hjælpe-Eskadre, under Kommandør Bincks, der stilledes som den ljerde Officer i Flaaden med
Tilladelse til at deltage i alle Raadslagninger. Bincl{s gjorde vel
Indsigelse imod denne Foranstaltning og ønskede at indtage den
anden Plads, umiddelbaii efter Adelaer, men han maatte rette sig
efter Kongens Villie; det var den første Ytring af Skinsyge imellem
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de hollandske og de danske Befalingsmænd, der senere under Krigen
paa saa mange beklagelige Maader skulde bryde frem, idet Hollænderne bestandig vilde tilegne sig Rang over de danske Befalingsmænd, selv om disse indtog en høiere Stilling eller havde vist større
Dygtighed og Erfaring. I Adelaers
Instruks hed det
fremdeles, at han
skulde krydse med
Flaaden mellem
Bornholm og Rugen , optage alle
Skibe, som gik fra
og til Sverige, og
sende svenske Fartøier, som optoges,
til Kjøbenhavn for
at dømmes. Han
maatte forurolige
Rugen, Usedom og
W ollin, men ikke
sætte sig fast, med
mindre Hæren var
rykket frem, saa
at den kunde virke
i Forening med
Flaaden. Fremdeles hed det i denne Instruks, der
Kristian den femte som ung
var underskreven
af Kongen selv, ligesom i alle de Instrukser, der senere under
Krigen blev givne til de kommanderende danske og hollandske Admiraler, at, var den svenske Flaade for stærk, da skulde Admiralen efter afholdt Krigsraad vende tilbage, »eller heller efter yderste
Evne paa alle mulige Maader saa god og fornuftig Anstalt gjøre, at
vores Flaade ikke i Utide ved en utimelig Bravour forgjæves hazarderes og i Fare sættes <.
Endnu gjordes der fra forskjellig Side Anstrængelser for at formaa Kongen til at afholde sig fra Krigen, inen Kristian den femtes
krigerske Sind og hans Haab om at gjenvinde de skaanske Provinser vandt Seier over enhver Modstand. Den 2den September 1675
erklærede han fra sin Leir ved Mølln i Lauenburg Sverige Krig. Det
Vor SomngL
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havde nu vistnok været rimeligt, om han straks var taget med
Hæren til Sjælland og derfra havde gjort Indfald i Skaane, hvor
Stemningen var i høi Grad gunstig for ham blandt Befolkningen,
der i de forløbne 15 Aar ikke havde glemt Danmark; men dette
gjordes ikke, og i det hele taget maa det siges om denne Krigsperiode, at medens den bragte Flaaden Hæi:ler og Ære, blev Landkrigen ført uden Plan eller Kraft, og saa at sige aldrig blev nogen
Fordel benyttet, naar den var vunden.
Den 8de August 1675 var Adelaer gaaet ombord paa sit Admiralskib, Orlogsskibet Prins Georg, og den 13de lettede han
med Flaaden, der talte omtrent
20 store Skibe, og seilede til Østersøen. Kursen sattes imod Bornholm, derpaa igjen tilbage imod
Vest langs Rflgen, og i dette Farvand opholdt Flaaden sig, dels
liggende for Anker mellem Møen
og Rugen eller under dennes Kyster, dels seilende til den ene
eller den anden Side, ikke alene
i den øvrige Del af August Maaned, men ogsaa i hele September og ind i Oktober, uden at
der blev seet noget til den svenSvensk lllgsndmirnl Slcnbock.
ske Flaade. Denne var allerede i
Juli Maaned, nogle og tredive Skibe stærk, gaaet til Østersøen, men
holdt sig i den østlige Del af dette Farvand, navnlig under Gulland.
Det Sted, hvor Adelaer holdt mest af at opholde sig, var imellem
Møen og Tornebusken, en lille Ø paa Vestsiden af Rf1gen, og her
laa han fra Midten af September næsten stadig for Anker med
Flaaden. Veiret var, som sædvanlig paa denne Aarstid, uroligt og
blæsende; saavel i September som senere i Oktober indtraf der flere
heftige Storme. En smitsom Sygdom udbrød allerede i September
ombord paa Skibene, og den tog til i en meget foruroligende Grad.
Det stormfulde Veir, og den meget aabne Ankerplads, som Flaaden
havde valgt, saa at sige midt i Søen, gjorde det umuligt at faa de
syge bortsendt, og Adelaer ønskede meget at faa Tilladelse til at
begive sig til et rolige1:e Farvand, til Bæltet eller til Kjøgebugt.
Endelig den 22de Oktober forlod Flaaden dette aabne Sted, seilede
Nord paa og ankrede under Stevns.
Den svenske Flaade under Rigsadmiral Stenb ock havde lidt
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af de samme Gjenvordigheder, Sygdom og Storm, som den danske;
Skibene var bleven adsplittede, nogle havde mistet Ankere og Touge,
og da Admiralen
saa sent paa Aaret ikke saa sig
i Stand til at udrette noget, lod
hanSkibene løbe
ind under Dalarø
i den stockholmske Skjærgaard,
hvor
Flaaden
samledes
den
20de Oktober.
Saaledes endte
detteAars Søtogt.
Ved Ankomsten til Stevns
var Curt Adelaer
syg, og han antog selv, at han
led af den samme Farsot, som
grasserede paa
Skibene.
Han
havde en Følelse
af, at hans sidste
Time nærmede
sig, og havde allerede den 17de
Oktober
nydt
den hellige N advere; men han
stred imod Sygdommen , saaCurt Adelners Gravmonument I Frue Kirke.
længe han kunde. Den 30te Oktober lod han Flaaden lette Anker og seile op til
Dragør for al faa friske Folk. Faa Dage efter, da Sygdommen omsider · ganske overmandede ham, overgav han Kommandoen over
Flaaden til Niels J uel, tog Afsked med sine Officerer og blev bragt
iland. Det korte Felttog, i hvilket han, 1den høitstaaende og høitbegunstigede Officer, for første og for sidste Gang havde ført en
32"'
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Flaade, og det uden at faa Leilighed til at føre den i Kamp, var til
Ende. Han kom til sit Hjem den 2den November om Aftenen, modtog al den Hjælp og al den Pleie, det var muligt at forskaffe ham,
men sov dog ind allerede to Dage efter, den 5te November om
Morgenen Kl. 8. Tre Maaneder efter blev han med stor Høitidelighed bisat i Holmens Kirke, og ti Aar senere, i 1685, hensattes Liget
i et Gravkammer i Frue Kirke, hvor hans Familie reiste et stort
og kostbart Monument over ham.

SØKRIGENS FORTSÆTTELSE 1676.
GULLANDS EROBRING; TRÆFNINGEN UNDER BORNHOLM;
SLAGET VED ØLAND.

Under de indtraadte Forhold da Curt Adelaer var død, kunde
ingen være nærmere til at kommandere Flaaden end Admiral Niels
Juel, der nu, 46 Aar gammel, altsaa en Mand i en moden og
kraftig Alder, atter havde opnaaet sin Post i Admiralitetet umiddelbart efter Rigsadmiralen Henrik Bjelke. Han havde baaret sin
væsentlige Del ar Arbeidet ved Flaadens Udvikling, og nu, da han
sattes til at kommandere denne samtidig med, at han bestyrede
Posten som Holmens Chef, blev ikke alene hans Arbeide men ogsaa
hans Ansvar betydelig forøget. Der blev tømret rask paa Holmen
i Vinterens Løb, de mange Skibe blev eftersete paa Skrog, Reisning
og Artilleri, Besætningerne øvede, kort sagt der var Liv og Virksomhed overalt. Niels .Juel fik Kommando over den første Eskadre,
som i Foraaret 1676 skulde algaa til Østersøen, og den 23de Marts
afseilede han fra Rheden Syd paa med 8 Orlogsskibe, :i Fregatter og
nogle mindre Fartøier.
Den første Ekspedition gjaldt Gulla nd, der lige indtil 1M5
havde hørt under Danmark. Det maa erindres, at en stor Del ar
de nordtyske Lande dengang hørte til Sverige, saaledes Pommern
og Øen Riigen, og længere imod Vest Fyrstendømmerne Bremen og
Verden, og det var af stor Vigtighed for de Danske at erhverve sig
Herredømmet paa Søen, for derved at hindre Forbindelsen imellem
de svenske Provinser. Men den svenske Flaade var betydelig større
end den danske, og denne maatte derfor gaa frem med stor Forsigtighed. En lignende Befaling som den, der var bleven tild elt
Curt Adelaer i 1675, om ikke at indlade sig i Kamp med Fienden,
naar der ikke var sikker Udsigt til at seire over ham, blev ogsaa
givet Niels J uel. Han maatte derfor holde et vaagent Øie med den
svenske Flaade.
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Felttogets Aabning i 1676 var heldig nok. Det var Kongens
Hensigt at føre Krigen over til det sydlige Sverige, og en Landgang
i Skaane, hvor den svenske Konge Karl den ellevte stod med en

Norges Stolholder Ulrik Frederik Gyldenlove.
( Efter et Maleri pnn Frederiksborg).

lille Hær paa knap 6000 Mand, blev forberedt. Statholderen i
Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve, var allerede trængt fod i
Sverige og havde indtaget Venersborg. Niels Juel havde Befaling
til, om muligt, at besætte Gulland, hvorhen han derfor styrede sin
Kurs, og der var medgivet ham Tropper til at foretage Landgangen
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med. Paa Veien traf Eskadren to svenske Fregatter, der flygtede
ind mellem Skjærene paa den blekingske Kyst, men forfulgtes, angrebes med Fartøier og entredes, efter at være stukne i Brand af
Svenskerne; den ene brændte, den anden indlemmedes i Juels
Eskadre. Den 28de April ankom han til Gulland i stormfuldt Veir ;
Morgenen efter foretoges Landgangen med Held, Visby aabnede sine
Porte, og Garnisonen indesluttedes i Kastellet, som efter et Angreb
fra Sø- og Landsiden maatte overgive sig den lste Mai. Dagen
efter sendtes Tropperne til Fastlandets Kyst. Juel indsatte straks
en ny Regjering paa Øen, udnævnte nye Embedsmænd, for største
Delen valgte blandt Øens Beboere, opkastede Befæstninger paa for•
skjellige Steder og traf sine Foranstaltninger med saamegen Hurtighed
og Indsigt, at han allerede den 4de Mai kunde forlade Visby igjen .
Det var Niels Juels Hensigt, efterat han havde bemægtiget sig
Gulland, ogsaa at sætte sig i Besiddelse af Øsel, der ligger i Mundingen af den liflandske Bugt; men da han havde bragt i Erfaring,
at den svenske Flaade, bestaaende af 40 Orlogsskibe og Fregatter
under Admiral Creutz, laa færdig til at stikke i Søen, og han selv
kun havde en ringe Styrke til sin Raadighed, maatte han opgive
dette Forsæt, og efter et kort Ophold ved Karlsø lettede han med
sine Skibe og holdt krydsende imellem Øland og Gulland i et Par
Uger. Under denne Seilads fik han Forstærkning hjemmefra, først
af 8 eller 9 hollandske Krigsskibe under Schoutbynacht (Kontreadmiral) Al mon de - og senere 4 danske Orlogsskibe under Admiral Jens Rods ten. Den 22de Mai gik denne Flaade, der nu
talte 26 Skibe, til Ankers under Bornholm; men ved Ankomsten
hertil modtog Juel en Efterretning, som smertede og krænkede ham
dybt: han var atter bleven berøvet sin Plads som Vicepræsident i
Admiralitetet, den høieste Kommando over Flaaden skulde ikke blive
i hans Haand, Curt Adelaer havde faaet en anden Efterfølger.
Det maa have været kort efter denne Admirals Død, at Kongen
har fattet det Ønske, at faa en høitstaae·nde, anerkjendt dygtig og
berømt hollandsk Officer i sin Tjeneste, og Valget maatte da nærmest falde paa Cornelis Tromp, som i Krigen imod England
allerede havde vundet europæisk Berømmelse. Tromp var født
samme Aar som Juel og stod unægtelig i Aaret 1675 over ham i
Erfaring som Fører af en stor Flaade; han havde tumlet sig mere
paa Søen end Juel, der i sin Stilling som Holmens Chef havde ført
et mere tilbagetrukket Liv, han var vant til at kommandere over
mange Skibe, var en udmærket Sømand og Admiral, afholdt af sine
Matroser; men han var endvidere herskesyg, heftig og ikke fri for
Raahed i sin Optræden, hvorved han kunde være meget ubehagelig
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at omgaas for dem, der stod ham nær i Tjenesten. Griffenfeldt,
som endnu i Vinteren 1675- 76 styrede Riget, men om Foraaret
blev styrtet fra sin høie Stilling, nærede det samme Ønske som Kongen, ja fattede det maaske endog før denne. Grunden kan dels have
været en Frygt for, at ingen af de danske Admiraler havde Erfaring
eller Myndighed nok
til at kommandere over
de forenede danske og
hollandske Flaader, dels
at Danmark, ved at vælge en hollandsk Admiral til høistkommanderende for Flaaden i
Østersøen, knyttede Holland og de med dette
allierede Magter nærmere til sig. Hensynet
var formentlig baade et
praktisk og et politisk.
Allerede ved Nytaarstid indledede Grif·fenfeldt gjennem den
danske Gesandt i Antwerpen Underhandlinger med Tramp, ligesom
der blev forespurgt hos
den hollandske Republiks Præsident, Prinsen
af Oranien , om han
Knrl den ellevte nf Sverige.
vilde give den berømte
{Efter Pufendorf).
Admiral Orlov til at træde i dansk Tjeneste. Tramp havde god Lyst til at modtage Tilbudet;
men i Førstningen stødte Underhandlingerne dog paa Vanskeligheder,
idet Kongen af Danmark ønskede, at Tramp ganske skulde forlade
den hollandske Marine for at optages i den danske, medens der fra
hollandsk Side blev holdt paa, at Ansættelsen kun skulde være midlertidig. Det blev omsider fastsat, at han for nogen Tid skulde løses
fra sin Ed til den hollandske Regjering og optages som dansk Admiral, saaledes at han kunde reise hjem igjen, _n aar han selv ønskede.
Den 4de Mai ankom Tramp til Kjøbenhavn og blev modtaget af
Regjeringen med stor Pragt, og med Begeistring af hele Byens Befolkning. Folket er et bevægeligt Element, for hvem det fremmede
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altid har noget sært tiltrækkende. Det, at den berømte hollandske
Admiral, hvis Navn var kjendt over hele Europa, vilde komme til
os her, træde i vor Tjeneste og kommandere Flaaden, begeistrede
Sindene. Hvem vidste ogsaa dengang, hvad der boede i den beskedne og endnu temmelig uprøvede Niels Juell Da Tromp passerede Skibene paa Rheden, saluteredes der for ham; han roede
iland i en pragtfuld Baad, Folkemasser strømmede sammen for at
se ham, og han blev straks efter forestillet for Kongen. Nogle Dage
derpaa blev Overenskomsten afsluttet med ham, han udnævntes til
General-Admiral eller høistkommanderende for Flaaden, fik Sæde i
Admiralitetet næst efter Henrik Bjelke, og hans Gage bestemtes til
8000 Rd. om Aaret, foruden 500 Rd. maanedlig i Taffelpenge, naar
han var tilsøs.
Det var Efterretningen herom, der bragtes Niels Juel under
hans korte Ophold ved Bornholm. Han havde ingen Underretning
modtaget om, at der førtes Forhandlinger med Tromp, og det er
let at forstaa, at han baade blev overrasket og saaret ved Budskabet.
I Aaret 1663, da han beklædte Posten som Vicepræsident i Admiralitetet, blev Juel skubbet tilside af en Mand, der traadte frem med
store Fordringer, og som idetmindste dengang var mere hollandsk
eller venetiansk end dansk eller norsk; nu, 12- 13 Aar senere, efterat
han paany havde opnaaet sin gamle Stilling i en modnere og mere
fremrykket Alder, blev han atter skubbet tilside, og det af en virkelig Hollænder, som vel var i Besiddelse af et berømt Navn, men
hvis Optagelse i den danske Marine dog næppe kan have været nogen Nødvendighed. Opfyldt af Sorg herover skrev Niels Juel straks,
den 22de Mai, et Brev til Henrik Bjelke, i hvilket han udtrykker
sig baade beskedent og patriotisk, i et Sprog, der er dybt præget af
hans Personlighed. Det lød saaledes:
»Som jeg seer af den Kopi, Eders Excellence mig haver tilskikket, at Hans Majestæt allernaadigst haver antaget Tromp for
General-Admiral og at kommandere Flaaden i Østersøen, saa vil jeg
ikke ønske høiere, end det kunde henstrække til Hans kongelige
Majestæts Tjeneste. Men jeg havde dog bleven i den Forhaabning,
at jeg for en 20 Aars Tjeneste, som jeg nu haver været Admiral,
havde været saa lykkelig at avancere noget videre frem, eftersom
Eders Excellence vel er vitterlig, at jeg aldrig haver skaanet min
Hud til kongelig Majestæts Tjeneste, enten i Beleiring, Udfald og
anden Occasion i Søen, og alt det, jeg haver gjort, haver været i
Henseende til Hans Majestæts Tjeneste og at erlange Ære mere end
Penge; det Eders Excellence forsikrer mig udi Eders Skrivelse, at
jeg haver en naadig Herre, saa maa Eders Excellence forlade sig
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til, hvis jeg ikke havde den Forhaabning, at Hans Majestæt skulde
være mig saa naadig, ogsaa engang at avancere mig, skulde jeg ikke
blive en Time, men forhaaber, at naar det kommer til Action engang, skal jeg lade se den Troskabs Pligt, som jeg er Hans Majestæt skyldig, og gjøre ligesaa meget som en anden, der vinder 10
Gange saa mange Penge som jeg. Ellers formoder jeg, at Eders
Excellence hos Hans kongelige Majestæt mig altid paa det bedste
recommenderer, og at Eders Excellence ville forsikre Hans Majestæt, altid at skal have en tro Tjener i mig, der ikke skal spare Liv
og Blod til Hans Majestæts Tjeneste. «
Det er værd at lægge Mærke til, at Niels Juel vandt sine stolte
Seire, netop med det Tryk paa sig, at i Grunden en anden var Flaadens høistkommanderende.
Et Par Dage efter, at Juel havde modtaget den ubehagelige
Efterretning om Tromps Udnævnelse til høistkommanderende, fik
han ved sine Jagere, der stadig udsendtes i forskjellige Retninger,
Meddelelse om, at Fienden var under Opseiling. Han lod Flaaden
gaa under Seil, holdt ned paa den vestlige Side af Bornholm, mellem denne Ø, Riigen og den sydlige svenske Kyst, og nu stilledes
Skibene i Slagorden, for at være rede til at møde Fienden. Forholdene var ikke gunstige for J uel ; Besætningerne var medtagne
af Toget til Gulland, hvor en Del maatte blive tilbage; Vinden holdt
sig i det østlige Hjørne, altsaa gunstig for den Nordøst fra kommende svenske Flaade, og denne var meget stærkere end Niels Juels.
Svenskerne, som kommanderedes af Admiral Creutz, havde 40 Orlogsskibe og Fregatter, hvoriblandt et, Stora Cronan, paa 126 Kanoner, 3 paa imellem 80 og 86, 6 paa 60 til 68 Kanoner, 7 paa 50
til 56, foruden endel mindre Fartøier, og talte ialt over 50 Skibe;
den forenede danske og hollandske Flaade talte derimod, som allerede nævnet, kun 26 Skibe, hvoraf det største var Juels Admiralskib Kurprinsen paa 68 Kanoner; desuden var der 4 paa 54 til
58 Kanoner, medens Resten ikke havde mere end 46 og derunder.
Juel maatte derfor gaa frem med den største Forsigtighed imod
denne betydelige Overmagt, og ikke udsætte Flaaden for nogen overhængende Fare, men hellere trække sig tilbage, naar Fienden var
for stærk, da det i høi Grad var Kongen om at gjøre at bevare Flaaden, indtil den var samlet i hele sin Styrke og med Udsigt til et
godt Udfald kunde byde Fienden Spidsen. Dog tabte Juel ikke
Modet, han stolede paa sin Besindighed og Ro, og vilde ikke for
nogen Pris lade det faa Udseende af, at han veg for Fienden; hans
Ære stod paa Spil, en fremmed var indkaldt til Landet for at over-
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tage hans Plads, og der kunde endnu være Leilighed for ham til at
vise, at han selv var Posten voksen.
Den 25de Mai om Morgenen signaleredes Fienden, som med
gunstig Vind kom seilende ned Nordøst fra. Det gik langsomt, da
det var næsten stille Veir, og Juel maatte holde sin Flaade i en
Linje tæt ved Vinden imod Sydøst, langsmed det høie Jasmund paa
Rugen. Saaledes nærmede Flaaderne sig hinanden i to Linjer, og
havde Svenskerne handlet med tilstrækkelig Bestemthed og Hurtighed, maatte de kunne have benyttet den for dem gunstige Leilighed,
idet de gik tværs ned imod den danske Flaadelinje. Men om Middagen vendte Juel, det ene Skib i Kjølvandet paa det andet, kom
derved til at styre imod Nordvest, lige ind paa Spidsen af den svenske Flaade, afskar 7 eller 8 af. dennes Skibe, og en heftig Kamp
begyndte; der blev fyret rask fra begge Sider, men Artilleristerne
paa de danske Skibe var bedre øvede, de skjød hurtigere end de
svenske, og Fienden led endel, skjønt han ikke kom ind paa nært
Hold. I en gammel Skildring af dette Slag hedder det, at »de hollandske Skibe tøvede noget længe, førend de vilde bide fra sig, saa
al de Danske blev i Førstningen noget varme i Hovedet. Men noget derefter traadte de Hollandske i Dandsen med og fægtede vel~.
Nu siger rigtignok Almonde i sin Indberetning om Slaget, at de hollandske Skibe havde den største Fortjeneste af dets Udfald, og havde
Flaaden kuh talt Hollændere, vilde de Svenske ikke være slupne
derfra; men da Juel aldeles ikke omtaler Hollænderne i sin Rapport
til Kongen og Rigsadmiralen, kan de ialfald ikke have spillet nogen
fremtrædende Rolle i Slaget, og Æren for Kampens heldige Gang
maa tilskrives den danske Admiral.
Mørket faldt paa, Skydningen ophørte, de ilde tilredte svenske
Skibe trak sig tilbage, de Danske søgte at istandsætte den lidte
Skade, og om Morgenen den 26de Mai begyndte Kampen paany.
Svenskerne var dreiede under Vinden og søgte at arbeide sig op
imod denne, det var øiensynligt, at de ikke ønskede at fortsætte Slaget; den danske Flaade vendte og stod op imod dem, men kunde
ikke komme dem ind paa Livet: der blev kun skudt paa Kanonskuds Afstand. I Juels Rapport hedder det: »De holdt det alt til
Luvart op, saa at de intet kom nærmere end at de kunde begaa os
med deres Kanon, saa vi intet kunde komme iblandt dem at gjøre
noget Afbræk, som vi gjerne havde villet, hvorfor vi dengang igj·e n,
som vi anden Gang var passeret, søgte dem paany i den Fa"rhaabning, at vi skulde have kunnet komme ind i deres Flaade, for at
have skaaret dem en Parti Skibe af (ligesom om Aftenen); og slog
vi med dem fra om Morgenen Kl. 6 indtil Kl. 3 om Eftermiddagen.
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Men det vilde ikke lykkes os, eftersom de slet ingen Lyst havde til
at slaas videre end med Kanon, uanseet at de havde langt mere

Niels Juel.
(Erter Moler! pnn Ledreborg).

og større Skibe end Eders kongl. Majestæts Flaade var; og havde
vi været saa lykkelige at have den Fordel over dem, som de havde
over os, at have havt Luven fra dem, skulde de vel en Parti af
deres Skibe have mistet. « Da Juel saa, at det var umuligt at udrette mere imod Fienden, der vedblev at arbeide sig Øster i op imod
Vinden, satte han Kursen imod Falsterbo, hvor han ankrede med
Flaaden, halvtredie Mil Syd for Dragør. Den svenske Flaade gik
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til Ankers ved Trelleborg, der ligger et Par Mil Øst for Falsterbo
paa den svenske Sydkyst.
Dette første Sammenstød imellem de to fiendtlige Flaader fortjener vel ikke Navn af noget stort Søslag; -men det havde dog sin
Betydning. Tabene paa begge Sider var ringe, endel Skibe havde
vel lidt større eller mindre Beskadigelse paa Skrog og Reisning, hvis
Istandsættelse medtog flere Dages Arbeide, der var Tab af Menneskeliv paa begge Sider, men de to Flaader havde dog havt Leilighed til
at forsøge et Slags Tilløb til en Styrkeprøve.
Den svenske Flaade havde først trukket sig
tilbage, og Kong Karl den ellevte, der fra et
Kirketaarn paa den svenske Kyst skal have
været Vidne til Kampen, eller idetmindste
have seet de bortflygtende Skibe, tildelte, fortælles der, de Officerer, der havde vist Mangel paa Mod og Lyst til at gribe an med de
Danske, en Irettesættelse. Desuagtet betragtede man i begge Lande Sammenstødet som
Niels Juels Vnnben.
et virkeligt Søslag, og begge Parter tilskrev sig
Seiren; der blev baade i Sverige og i Danmark
holdt Takkebønner og affyret Seiersskud; Kanonerne omkring Kjøbenhavn blev løsnede af Glæde over, at Flaaden havde vundet en
Seier. Men hvad der kan ansees som en ubestridelig Følge af de to
Flaaders Møde er, at Niels Juel havde vist sin Konge og sine Landsmænd, at han forstod med Kyndighed, Besindighed og Ro at føre
en større Samling af Skibe imod Fienden; Kong Kristian skrev da
ogsaa selv til Juel den 27de Mai, at han »med sær allernaadigsl
Fornøielse og Velbehag haver fornummet den allerunderdanigste
Iver, Troskab og Konduite, som du udi den med den svenske Flaade
igaar forfaldne Aktion til vores Tjeneste beteed haver, og ville allernaadigst være betænkt saadant med al kongelig Mildhed at ihukomme. i
Hermed var Juels selvstændige Overkommando forbi for dette
Aar. Den 27de Mai, medens han laa ved Falsterbo, ankom Tromp
til Flaaden med Resten af Skibene, som tillige var de største, overtog Kommandoen over den samlede Styrke, der nu talte 35 Orlogs- .
skibe og Fregatter (hvoraf 12 hollandske) foruden 12 Brandere og
mindre Skibe, og delte den i tre Eskadrer, hvoraf han selv kommanderede den ene fra Tredækkeren Christianus Qvintus, .Juel
den anden, og Almonde den tredie, der især bestod af hollandske
Skibe. .J uel var altsaa nu underordnet den fremmede Admiral. Han
fandt sig i denne Krænkelse uden at gjøre nogen Indvending. Han
var for god en Undersaat og satte Kongens og Fædrelandets Tarv
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for høit over sine egne Interesser til, at han skulde lade sig forlyde
med, hvilke bitre Følelser han nærede, og under de paafølgende
Begivenheder fik Tromp aldrig Anledning til at beklage sig over
hans Opførsel eller over Mangel paa Iver i Tjenesten.
Den forbundne dansk-hollandske Flaade under Kommando af
Cornelis Tromp seilede den 29de Mai over mod Stevns, hvor den
laa til Ankers om Natten.
Den 30te lettede den igjen
og stod Øster i, paa Jagt
efter den svenske Flaade,
der var lettet samme Morgen og seilet nedad mod
Rygen, hvorfra den gik
Nordøst i, over mod Bornholm. Som anført, bestod
den forbundn e Flaade af
35 Orlogsskibe , medens
Svenskerne havde 5 Linjeskibe og Fregatter saml
440 Kanoner flere end de
Danske. Henad Aften fik
man den svenske Flaade
i Sigte og en heftig Forfølgelse begyndte med en
Mindre Mcdnlllc med Nicis Jucls Brystbillede.
gunstig Vind for begge
Flaader; men Svenskerne klemte godt paa, og den næste Morgen
var de atter forsvundne. Der blev sendt Jagere ud i forskjellige
Retninger, og det varede ikke længe, før Fienden opdagedes under
Bornholm, og Jagten begyndte paany. Om Eftermiddagen passerede først den svenske og derefter den forbundne Flaade Kristiansø,
men Natten faldt atter paa, uden at det kom til Sammenstød. Den
næste Dag, den lste ,Juni 1675, stod Søslaget ved Øland.
Om Morgenen havde de Danske vundet et Stykke ind paa Svenskerne, som pressede med Seil og gjorde alt, hvad de kunde, for
at undgaa Forfølgerne. Vinden var vestlig, det blæste frisk, og Veiret var dertil uroligt med Byger. Man havde naaet Sydenden af
Øland, den danske Flaade havde Fordelen af Vinden og kneb saa
tæt som muligt ind under Land for at kunne benytte et gunstigt
Øieblik til at kaste sig over Fienden. Admiral Creutz havde sit
Flag vaiende paa den store Tredækker Stor a C ro n an, der førte
126 Kanoner og havde en Besætning af 842 Mand; den var aldeles
overlæsset med Seil og dertil meget rank paa Grund af den svære
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Kanonvægt og en ringe Last nede i Skibet. Den kjække Admiral
Uggla, vistnok den dygtigste Officer i den svenske Flaade, havde
sit Flag vaiende paa Orlogsskibet Sværdet, og da den allierede
Flaade nærmede sig op imod dem i en Linje, troede han Øieblikket
gunstigt til at foretage en Vending og forsøge paa at afskjære nogle
af de forreste Skibe; han fik Tilladelse hertil af Creutz, der selv
fulgte ham i den samme Manøvre. Det skal nu bemærkes, al, naar
man med et Skib seiler bort fra Vinden, da kan der, selv om det
blæser temmelig stærkt, føres mange Seil; men dreier man op imod
Vinden, saaledes at denne kommer ind fra Siden, da maa de øverste
Seil bjerges, for at Skibet ikke skal kaste sig for meget paa Siden.
Denne Forholdsregel undlod Creutz at tage, og Følgen var, at da
Stora Cronan dreiede til Vinden, krængede den, paa Grund af de
mange Seil, saa langt over, at Vandet strømmede ind gjennem de
nederste Kanonporte, som man ovenikjøbet havde forsømt at lukke.
I et Øieblik fyldtes det stolte Skib og sank, saa at kun den ene
Side af Skroget blev over Vandet; kort efter udbrød der Ild, som
trængte ind til Krudtkammeret, og Skibet sprang i Luften. Hele
Besætningen omkom paa 40 Mand nær, som optoges ar Baadene.
Creutz druknede tilligemed sin Søn. Han var en brav og hæderlig
Officer, men en uerfaren Sømand og uskikket til en Post, hvortil
han ikke var opdragen, og som han aldrig burde have beklædt.
Dette Uheld bragte Forvirring i den svenske Flaade; nogle Skibe
kom i Kamp, andre flygtede op mod Skjærgaarden; blandt de første
var Sværdet, Admiral Uggla, der kjæmpede med Mod og Udholdenhed, skjønt han blev angreben fra begge Sider og heftig beskudt,
fra den ene Side ar Tromp selv, fra den anden ar Niels .Juel. Tilsidst maatte han dog bukke under for den voldsomme lid, Stm-reisningen gik overbord, Flaget blev strøget; men i det samme lagde
en hollandsk Brander sig paa Siden af Skibet, der snart stod i Luer ;
Uggla sprang i Søen for at redde sig ved Svømning, men omkom
under Forsøget. Fra svensk Side berettes, at han ikke havde strøget sit Flag, inden Branden opkom, og at han, da han sprang i
Søen, vendte sit Hoved om mod det brændende Skib, hvis Flag endnu
vaiede; men dette er næppe rigtigt, baade Tromp, Niels Juel og Almonde melder i deres Rapporter, at Uggla allerede havde strøget,
dengang Branderen kom paa Siden af Sværdet; selv Hollænderne
kalder det en uhæderlig Handling, at det erobrede Skib blev stukket
i Brand. Imidlertid brændte dette stolte Skib, medens dets tapre Chef
fandt Døden i Bølgerne og fulgtes af saagodtsom hele den 650 Mand
stærke Besætning; kun 52 Mand reddedes. To store Orlogsskibe,
Neptunus og Jærnvaagen, erobredes efter en heftig Kamp. Et
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stort Skib, Æblet, paa 84 Kanoner, løb ind paa Skjærene og forliste, hvilket gav Anledning til, at Niels Juel i sin Rapport kunde
melde, at Svenskerne paa samme Tid mistede baade , Kronen, Sværdet og Æbletc (Kongemagtens Insignier). Mange af Skibene var,
som anført, flygtede ind mellem Skjærene, hvor de til Niels Juels
Ærgrelse ikke blev forfulgte· Juel siger herom i sin Rapport: »Jeg
fornemmer, at Proviant-Skibene, som er udskikket, haver Ordre at
opsøge os enten underGullandeller
ogsaa i de svenske Skjær ; saa
veed Gud, at det ikke er min
Skyld, at vi ikke ere i Skjærene,
eftersom jeg fastelig tror, at vi
skulde have jaget de Svenske saadan Feber paa deres Hals, at alle
Doctores i Stockholm ikke skulde
være gode for at kurere dem i
Aar og Dag igjen.« De Skibe, som
holdt Stand, blev overvundne eller
erobrede; et af dem blev taget
lige under Niels Juels Kanoner,
men af Hollænderne, fordi hans
Skuepenge over Selren ved Øland ,
Admiralskib Kurprinsen havde
lidt saa meget, at de kom ham i Forkjøbet med at besætte Skibet.
Slaget ved Øland var en fuldstændig Seier for de forbundne
dansk-hollandske Vaaben. Mindst 7, efter nogle Beretninger endogsaa 12, svenske Skibe var ødelagte eller erobrede, og den svenske Flaade var gjort ubrugelig for dette Aar; de Danske var fra nu
af, indtil den svenske Flaade atter kunde reise sig efter Neder\aget,
Herrer over hele Østersøen. Æren for Seiren tilkommer især Tromp;
som høistkommanderende Admiral og den, der ledede baade Slaget
og Forfølgelsen; men ogsaa de andre Admiraler, Niels Juel, Almonde
og Jens Rodsten, har deres Der i Æren. Hvad der imidlertid ikke
lidet bidrog til det heldige Udfald, var de svenske Befalingsmænds
Mangel paa Dygtighed og Flaadens slette Manøvrer. Tre Admiraler
omkom i Slaget, og foruden 'd em over 2000 Befalingsmænd og Menige; 600 toges tilfange. I Danmark jublede man over Seiren, saasnart Efterretningen derom ankom til Kjøbenhavn - i Sverige var
man opfyldt af Sorg og Græmmelse over, at den stolte Flaade med
dens mange prægtige Skibe efter faa Timers Kamp havde bukket
under for en ringere Styrke. I Danmark blev der skudt Glædesskud
og til Minde om Seiren præget en Skuepenge, paa hvis ene Side
man seer Kongens Brystbillede, paa den anden Side den Scene af
Vor Sømngt. D.
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Slaget, hvor Stora Cronan synker, samt Indskriften »Fromhed og
Retfærdighed krone Seiren«; i Sverige klædte man sig i Sorg denne Gang var der ikke nogen Tvivl om, hvem der havde seiret.
Efter Slaget ved Øland forefaldt der i 1676 ikke flere større Begivenheder paa Søen; Svenskerne havde nok at gjøre med at istandsætte og forny deres Flaade, og de allierede var stærke nok til at
hindre den i at løbe ud i Østersøen. Den forenede Flaade seilede
midt i Juni Maaned tilbage til Kjøge Bugt, hvor Tramp den 20de
modtog Besøg ombord i sit Skib Christianus Qvintus af Kongen selv, der ønskede at hilse paa sine seierrige Officerer og indbød
Admiralerne til Taffel hos sig paa Tramps Skib.
Dagen efter gik Flaaden atter under Seil; det gjaldt om at indtage Ystad for at drage Svenskernes Opmærksomhed til den Kant.
Nu, da man var Herre paa Søen, saa at de forskjellige Dele af det
svenske Rige ikke kunde yde hinanden hurtig Understøttelse, var
Tiden moden til efter Griffenfeldts Plan at føre Hæren over til Skaane.
Allerede i Slutningen af Juni Maaned landede Kong Kristian den
femte med den danske Hær ved Landsbyen Råå Syd for Helsingborg. Skaaningernes Stemning var gunstig for Erobringen.
Ystads Indtagelse blev udført meget hurtigt og uden synderligt
Tab under Tramps Ledelse; men at Juel ogsaa ved denne Leilighed
ha~•de sin Del i det heldige Udfald, kan sees af hans egne Skrivelser.
Til Bjelke skriver han, at han om Natten, før Angrebet fandt Sted,
sendte en Løitnant i en Slup ind mod Land paa Musketskuds
Afstand, for at maale Dybden; om Morgenen gik han ombord til
Tramp for al atlægge Rapport, hvoreller der blev taget Beslutning
om at angribe. De letteste Fregatter nærmede sig paa Falkonetskuds Afstand, Skydningen begyndte, om Eftermiddagen sattes Mandskabet iland, de svenske Ryttere angreb rask, men blev slaaede
tilbage med et Tab af en 50 Mand, og derpaa blev Byen taget.
»Det er ikke raadeligt at slaa sine egne Børn ihjel ; thi man veecl
ikke, hvad deraf kunde blive , , siger Juel. »For 8 Dage var jeg Admiral, og nu er jeg Adjudant, Proviantforvalter og Ingeniør, saa at
jeg kan prætendere af Hans Majestæt Gage for 3 eller 4 Chargeri .
Han omtaler, at de Danske forskanse sig, for ikke at jages bort,
»kanske jeg bliver og en Oberst over et Par Hundrede Dragoner at
oprette, saa jeg kan faa adskillige Tjenester her«. I et Brev meddeler han Kongen , at Egnens Befolkning »var rede til at slaa paa
de Svenske af et godt Hjerte«, saasnart Kongen gjorde Opbud og
Befolkningen fik noget af hans1Majestæts Folk til Hjælp. En saadan Stemning tjente i høi Grad til at sikre de Danske den gjorte
Erobring.
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De sk1111nske Provinser pnn Krigens Tid.
(Efler N. P. Jensen : Den sknnnske Krig).

Det var ikke før i Juli Maaned, at den sidste Del af den hollandske Hjælpeflaade, bestaaende af to større Skibe under Viceadmiral Everts ens Kommando, ankom til Østersøen. Evertsen skulde
afløse Almonde, han var ældre Officer end denne, og gjorde Fordring paa at faa den næsthøieste Rang i den forenede Flaade,
umiddelbart efter Tromp, altsaa foran Niels Juel; men en saadan
Tilsidesættelse kunde denne ikke lade sig byde. Forholdet imellem
de Danske og Hollænderne var ikke det bedste, J uel klagede over
Hollændernes Opførsel, og Tromp fremsatte graverende Beskyldninger
imod de fleste af de Befalingsmænd, som havde kjæmpet ved Øland,
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hvilke Beskyldninger han dog ikke dristede sig til nærmere at forklare eller bevise, da han opfordredes dertil. Det lykkedes vel J uel
at bevare sin Stilling ved Flaaden over Evertsen, men det spændte
Forhold var ikke til Gavn for Tjenesten.
Af hvad der senere i dette Aar blev udrettet med Flaaden, skal
her kun nævnes, at for at støtte Gyldenløves Indfald i Sverige afgik
Admiral M. Rodsten den 11 te Juli fra Øresund med 4 Orlogsskibe
og 3 Defensionsskibe til Kattegattet og lagde sig for Gøtheborg; men
hans Admiralskib K j ø ben havn strandede i Skjærgaarden og maatte
opbrændes, og Skibene fik ikke Leilighed til at udrette noget. I
September Maaned foretoges en Ekspedition mod Kristianopel, som
uden Vanskelighed erobredes, da Byen var uden Besætning. Tromp
havde modsat sig, at et Foretagende af denne Art, under den farlige Kyst, blev udført saa sent paa Aaret; men da det var Kongens
bestemte Villie, at det skulde ske, maatte Befalingen adlydes, og
saavidt det kan sees af Beretningerne, var det Niels Juel, som med
10 Orlogsskibe og Fregatter erobrede Byen. Den 27de September
gik Evertsen med de hollandske Skibe til Kjøbenhavn, hvorfra han
nogle Dage efter seilede hjem med dem til Holland. Den største
Del af den dansk-norske Flaade lagdes derefter i Vinterkvarter i
Kjøbenhavn. Tromp førte derpaa en Forstærkning af 3000 Matroser
til Kongen, som havde uddrevet Svenskerne af Skaane og Blekingen.
Men nu vaagnede Hellenaturen hos Karl den ellevte og hans Mænd,
den tidligere savnede Raadsnarhed, Udholdenhed og Nøisomhed
vaktes og bragte Seiren tillands paa svensk Side. Niels .Juel var hos
Kong Kristian først i December Maaned; han forlod ham den 3die;
den 4de stod det blodige Slag ved Lund, hvor begge Kongerne anførte; der kjæmpedes tappert paa begge Sider, og begge Parter tilskrev sig Seiren, men Svenskernes maa have været den bedste; lhi
de Danske beholdt som Følge af Slagel kun nogle faa faste Punkter
tilbage i Sydsverige.

KAMPEN UNDER MØEN DEN 1. JUNI 1677.
Krigsaaret 1677 oprandt, det Aar, i hvilket Niels Juel, der hidtil kun var lidt bekjendt udenfor sit Fædreland, skulde vinde et
europæisk Navn. En for ham betydningsfuld Begivenhed indtraadte
straks ved Aarets Begyndelse: General-Admiral Cornelis Tromp, der
stod høit i Kongens Gunst, der alt i November Maaned var bleven
udnævnt til Ridder af Elefantordenen og kort efter havde faaet Titelen Greve af Sølvitsborg, sendtes ifølge Kongens egen Befaling til
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Holland for at udvirke, at en større hollandsk Hjælpeflaade blev
stillet til den danske Regjerings Raadighed, og at der blev hvervet
Officerer og Matroser til de danske Skibe m. m. Tromp afreiste fra
Kjøbenhavn den 8de Januar og kom først tilbage igjen omtrent et
halvt Aar senere; han optraadte i Holland som dansk Admiral, og
skjønt han i denne Stilling ikke havde saa let en Adgang til de
høie Myndigheder, som han vilde have havt, dersom han var optraadt som Hollænder, saa blev dog hans Sendelse ikke uden Frugt,
og der kunde næppe fra Danmark være sendt nogen Mand, som
havde udrettet mere. Danmark havde nemlig sluttet sig nærmere
til Kurfyrsten af Brandenburg imod Frankrig og lovet at forhindre
Overskibning af svenske Tropper til Pommern; men Hollænderne,
som havde den største Interesse i Østersøhandelen, frygtede for, at
Danmarks Held i den sidste Krig skulde gjøre det for overmodigt
og bringe det til at indskrænke Handelen for Generalstaterne, hvorfor disse var meget lunkne i deres Alliance og tøvede med at sende
den lovede Hjælp. Hvorledes det gik hermed, og hvad Tromp udrettede hos sine Landsmænd, vil sees af det følgende.
Imidlertid arbeidedes der rask herhjemme paa Flaadens Istandsættelse og Forøgelse. Paa Bremerholm var der Travlhed, og Juel
var i uafbrudt Virksomhed. Men Isen spærrede Skibene inde, den
blev liggende til sent paa Vinteren, og det var først henimod Slutningen af Marts Maaned, at der kunde afsendes nogle Skibe til
Østersøen.
Kristian den femte, som i Løbet af Vinteren havde havt Tid
til at samle nye Kræfter efter Nederlaget ved Lund, gik i Mai Maaned med en Hær paa 14,000 Mand over Sundet og gjorde Landgang
i Landskrona. Udenfor Byen, ved Rønneberg Høie, stod Karl den
ellevte med en knap halv saa stor Hær; men Kong Kristian var
uklog nok til at give ham Tid til at trække sig tilbage, ud af Skaane,
og istedetfor at forfølge den svenske Hær, lagde Kongen sig for
Malmø, som beleiFedes; men den befæstede By gjorde tapper Modstand.
Den 22de Mai laa NieJs Juel til Ankers paa Kjøbenhavns Rhed
med sin Flaade; hans Flag vaiede paa Tredækkeren Christianus
Qvintus, som Aaret forud havde baaret Admiral Trom ps Flag.
Han uddelte samme Dag Befaling til Cheferne om, i hvilke Afdelinger Flaaden skulde formeres, og hvorledes de havde at forholde
sig i forskjellige Tilfælde. Der var foruden Juel to andre Admiraler,
eller rettere Viceadmiraler, i Flaaden, nemlig Kristian Bjelke paa
Kurprinsen, og P. Morsing paa Gyldeniøve. Den 23de afseilede Flaaden Syd paa, laa den 25de til Ankers under Møen og den
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Fremslllllng uf en Knmp mellem to bergensi.';kc Dcfcnsionsskibe : •Gyldenlaves Vnuben " ol( • St. I1rnnclscus•
og en nlglersk l{orsnr udfor Portugal. Nordmændene selrcde ener en hnnrd l{nmp O\"cr Soro\'cren, akonl
denne ener sigende huvde co. 300 Mand mod Nordmændenes 45. Billedet fremstiller de lrc Sl<ibe ror,
under og ener Træfningen.
(Ener Moseblus· Kobberslik I Bergens Musreum ).

28de ved Gjedser, hvor en vigtig Meddelelse overbragtes den høistkommanderende.
Til Kjøbenhavn var der nemlig uventet kommet Efterretning
om, at en svensk Eskadre, bestaaende af 11 større og mindre Skibe
paa 426 Kanoner, foruden 3 Brandere, 2 Galioter og 2 Proviantskibe, under Admiral Erik Sjøblads Kommando, den 23de Mai
var ankommen til Storebælt og laa til Ankers under Sprogø. Den
var afgaaet fra Gøtheborg straks efter Isens Opbrud, for al gaa igjennem Bæltet og Østersøen til den øvrige Del af den svenske Flaade
og paa Veien forhindre en dansk Transport af Tropper fra at afgaa
fra Holsten til Hæren i Skaane. Saasnart Efterretningen herom indløb til Kjøbenhavn, afsendtes Befalinger om Forholdsregler til Niels
J uel med en Galiot, som først traf ham den . 28de under Gjedser.
Den danske Flaade var imidlertid bleven forøget med flere tidligere
udsendte Skibe, og den bestod nu af 13 større Skibe med ialt 671
Kanoner, foruden 2 Brandere og en Galiot.
Juel bestemte sig straks til at opsøge Fienden, anviste Cheferne
deres Poster, opmuntrede enhver til at gjøre sin Pligt, og lod lette
for at seile Vester paa henimod Femern; men stille Veir og Modvind hindrede Skibene fra at komme frem. Den 30te Mai kom
Fienden i Sigte; han stod igjennem Femer Bælt og styrede Sydøst
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ned imod Rostok, hvor han gik til Ankers; men Veirliget forhindrede endnu de Danske fra at komme ham paa Skud. Dagen efter
lod Juel holde ned imod de Svenske, som kappede deres Ankertouge og seilede Nordøst i, op imellem Møen og den pommerske
Kyst, forfulgte af de Danske; det var saa stille, at Skibene næsten
ingen Fart kunde gjøre for alle deres Seil, og maatte bugseres af
deres Fartøier. Kl. 5 om Eftermiddagen faldt det første Skud, og
det lykkedes Kaptain Dreyer med Skibet Enighed, inden Mørket
faldt paa, at komme paa Siden af det svenske Skib Wrangels
Pallats og tvinge det til at overgive sig. Flugten og Forfølgelsen
fortsattes om Natten, og Juel var selv i Spidsen med sit Skib. Kl.
21/2 om Morgenen den lste Juni, Aarsdagen efter Slaget ved Øland,
naaede Chris ti a nus Qvintus Fiendens agterste Skibe og angreb
alene tre af disse; Lind ormen kom op til det svenske Skib Ha ffr u n, angreb det, fik Understøttelse af et Par andre Skibe, og tvang
det til Overgivelse. Viceadmiral Bjelke angreb med K urprinsen
det største af de svenske Skibe, Ca l m ar C as te l, og da han fik
Understøttelse af Juel og af et Par andre Skibe, lykkedes det ham
at erobre det; men det var i synkefærdig Tilstand og maatte sættes
iland paa Kysten. Imidlertid bemærkede Juel, at nogle af de forreste Skibe, hvoriblandt Amarant, som kommanderedes af Sjøblad
selv, søgte at undfly, hvorfor han straks stod efter dem, uden at
være fulgt af nogen af sine, naaede dem inde under Møen, angreb
dem og tvang Amarant til at overgive sig efter 2 Timers heftig
Kamp; Sjøblad toges tilfange, »om Middagen var han min Gjæst
ombord paa mit Skibe, siger J uel. Efter Amarant maatte ogsaa
det svenske Skib Engel Gab ri el stryge sit Flag; men Resten af
Flaaden undkom, fornemmelig paa Grund af, at de Signaler, som
Niels Juel gjorde. til flere af sine underlagte Skibe om at forfølge
dem, ikke blev efterfulgte. Kl. 11 om Formiddagen blev det taaget
Veir og Kulingen tiltog, saa at al ·videre Forfølgelse maatte opgives,
og skjønt det for en stor Del maa tilskrives nogle af de danske
Chefers Mangel paa Aktivitet, at ikke flere Skibe blev tagne eller
ødelagte, var Seiren dog smuk. 4 Skibe, nemlig Amarant paa 60
Kanoner, Haffrun paa 46, Wrangels Pallats paa 44 og Engel
Gabriel paa 50, erobredes, 3 mindre opsnappedes paa Flugten, og
Calmar Castel paa 74 Kanoner blev ødelagt; foruden den kommanderende Admiral blev omtrent 30 Officerer og 1550 Mand tagne
tilfange, og mange faldt eller blev saarede. De Danske mistede ikke
en Baad.
Efter Slaget seilede Niels Juel til Kjøge Bugt, hvor han gik til
Ankers med sin Flaade, og nogle Dage efter stod han længere Nord
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paa og ankrede under Dragør for at faa Skibene eftersete, Priserne
udbedrede, Mandskabet kompletteret, og alle Fornødenheder, saasom
Proviant, Ammunition, Krudt, Seil o. s. v. tilsendte; men hermed gik
det kun langsomt, ,Juel maatte gjentagne Gange skrive til Amiraliletet. Selv var han ikke tilfreds med de vundne Fordele, han havde
haabet at gjøre hele den svenske Eskadre til Bytte og tilskrev flere
af Skibschefernes Lunkenhed Grunden til, at dette ikke var naaet.
Han forlangte derfor en Krigsret nedsat over disse Officerer; thi vel
var han mild og overbærende mod sine undergivne, men stræng.,
hvor han fandt grove Feil eller Forbrydelser, og han vilde ikke se
paa, åt de villige arbeidede for de uvillige. Krigsretten blev nedsat, og allerede den 18de Juni faldt Dommen, som lød paa, at tre
af de danske Skibschefer skulde betale Pengebøder, en hollandsk
Kaptain blev kasseret og en anden hollandsk Kaptain dømtes fra
Ære og Liv, hvilken Straf han undgik ved at flygte.
SLAGET I K.JØGE BUGT DEN 1. .JULI 1677.
Efterat Flaaden var kommen til Ankers ved Dragør, maatte der
arbeides paa at gjøre den saa kampdygtig som mulig ; thi den svenske Flaade, om hvilken man vidste, at den var større end den danske,
kunde snart ventes at ville indfinde sig i vore Farvande. Paa Bremerholm gi orde man sit bedste for at skaffe Forøgelse til Flaaden ;
nogle Skibe hjemkaldtes fra Kattegattet og Østersøen ; men dog var
Niels Juels Stilling vanskelig .og ingenlunde misundelsesværdig. Rigsadmiralen, Henrik Bjelke, var i Kjøbenhavn og styrede derfra Marinens Anliggender; men Kongen var i Skaane, hans Mening maalte
høres, og han gav jævnlig selv Befalinger til Flaadcn. Overall havde
man en Fornemmelse af, at et stort Søslag var i Vente; men Hollænderne var ikke endnu ankomne, Regjeringen frygtede for, at den
dansk-norske Flaade var for svag til at møde Fienden, og de Befalinger, som blev givne til Niels Juel, var meget tilbageholdne, for
ikke at sige uklare. Niels Juel skyndte paa Admiralitetet for at faa
tilsendt alt, hvad han behøvede, og imidlertid holdt han Skibsbesætningerne i Aande med Vaabeneksercits og andre Øvelser, lettede
flere Gange med Flaaden og manøvrerede i Bugten, ankrede snart
under Stevns, snart under Falsterbo, og udsendte Speidere for al
have et vaagent Øie med , om noget skulde vise sig.
Allerede den 4de Juni fik Niels Juel Meddelelse fra Regjeringen
i Kjøbenhavn om, at han maatte være paa sin Post, da man havde
Efterretning om, at den svenske Flaade var stukket i Søen. Den
8de Juni fik han Befaling til at krydse imellem Øland og Bornholm
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og vente der, til Hollænderne ankom; men var Svenskerne ham
for stærke, skulde han trække sig tilbage til Sundet; to Dage efter
blev detme Bestemmelse forandret. Den 12te Juni skrev Kong Kristian selv til ham fra Feltleiren foran Malmø; han skulde samle de
udsendte Skibe og med Flaaden begive sig ud i Farvandet. »Naar
du da med Vor Flaade i Farvandet krydser og forfarer Fiendens
Styrke, haver du efter Krigsraadets Mening og din egen Konduite
at agere, og dersom du formener at være Resten af Fiendens Flaade
mægtig nok og finder din Fordel, haver du den med Guds kraftige
Bistand at angribe. Men skulde du befinde, at de ingen Skibe detacheret, men deres Skibe tilsammen haver, og i sligt Antal, som
dig kunde være overlegen, haver du efter din forrige Ordre dig paa
den bedste Maade og med god Orden at retirere, at de dig ikke fra
Kjøbenhavns Havn kunne afskjære, eller Konjunktion med AdmiralGeneral Grev Tromp hindre.« Juel besluttede nu at holde sig imellem Falsterbo og Dragør.
Da Kongen imidlertid ønskede, at Farvandet mellem den svenske
Kyst og Rugen skulde holdes ryddeligt, besluttede J uel efter cl den
23de afholdt Krigsraad at gaa derhen med Flaaden og lettede Da. gen efter; men paa Grund af stille V eir naaede man ikke længere
end til Stevns. Det vedblev at være stille, kun reiste der sig nu og
da en østlig Brise, der var gunstig for den svenske Flaade, og da
Stillingen ved Stevns, med Landet i Læ, ikke var heldig i Tilfælde
af et Angreb, besluttede .Juel at arbeide sig op med Flaaden til Falsterbo, for al ligge i Læ under Landpynten og det derfra udgaaende
Rev, hvor han bedre kunde tage imod Fienden. Denne Beslutning
blev udført den 28de, samme Dag, som Juel fik sikker Efterretning
om, at Svenskerne havde ,,ist sig udfor Ystad, altsaa Vest for Bornholm; et Par Dage forud havde Kongen underrettet ham om, al
Tromp den 19de Juni havde forladt Holland med Hjælpeflaaden.
Endelig bragte de af Juel udsendte Jagere Efterretning om, at
de havde seet den svenske Flaade nærme sig Øster fra, og to engelske Skibe, som blev anholdte, gav ham nærmere Oplysninger.
Samme Dag, den 29de Juni, medens den danske Flaade laa til Ankers mellem Stevns og Falsterbo, korn Svenskerne i Sigte; de holdt
mere Syd paa, og gik ned under Møen. Juel sendte straks Efterretning herom til Regjeringen i Kjøbenhavn og udbad sig dens Bestemmelse om, hvorvidt han straks skulde gaa imod Fienden eller
vente, til der kom Hjælp. Regjeringen i Kjøbenhavn skrev til Ifongen i Skaane for at modtage hans Befaling, men raadede dog paa
samme Tid til at paalægge Juel, forsaavidt det var ham muligt, ikke
at indlade sig i noget Slag, men vente indtil de hollandske Skibe

397
ankom. Den 30te Juni skrev Juel igjen til Rigsadmiral Bjelke og
udbad sig hans Bestemmelse, da et ombord paa hans Skib afholdt
Krigsraad havde besluttet, at Flaaden skulde blive liggende imellem
Stevns og Falsterbo, indtil der kom Besked fra Kjøbenhavn, om
Hjælp kunde ventes, hvorefter man nærmere vilde træffe sine Forholdsregler. Samme Dag ankom
til Flaaden Niels Juels egen Broder, Baron Jens Juel; saavidt det
kan sees, var det Admiralitetet i
Kjøbenhavn, som sendte ham, og
han har formodentlig skullet bringe
Efterretning om, hvorledes Sagerne
stode iland, og derefter overlægge
med Broderen, hvad der var at
gjøre.
Den store svenske Flaade var
delt i 3 Eskadrer.
Øverstkommanderende var Rigsraad og Feltmarskal Baron Evert Henrik
Horn, en Mand uden Erfaring i
Søvæsenet, og som derfor ugjerne
havde modtaget denne Post. Som
allerede anført, var Flaaden stukket i Søen i Begyndelsen af Juni
og Opgaven var at hævne N ederlaget fra det foregaaende Aar og
Svensk Krigsskib fra Slutningen af det 17de Anrrense Farvandet. Medens Horn
hundrede.
.
ønskede at gaa forsvarsvis tilværks,
(Fra Dablbergs Suecla).
gav den heftige Kong Karl den
ellevte ham den 28de Juni Befaling til at angribe Fienden, hvorsomhelst han blev truffen. Formodentlig har man ønsket at angribe den danske Flaade forinden den fik Understøttelse af Hollænderne, for at Seiren kunde være sikker og Nederlaget fuldstændigt.
Midt i Juni havde de Danske opsnappet et Brev fra den svenske
Rigsadmiral til Kong Karl og deraf erfaret, hvor stor den svenske
Flaade var. Den 27 de og 28de passerede den Bornholm, den 30te
om Morgenen ankrede den under Møen. Betragter man de to Flaader, der paa denne Dag laa truende overfor og i Sigte af hinanden,
maa man altsaa efter de Oplysninger, som findes i det foregaaende,
forudsætte, at Horn, støttende sig til sin overlegne Styrke og vistnok
med Følelsen af, at Seiren var ham sikker, saa hurtigt som muligt
vilde skride til Angreb, hvortil han ogsaa havde sin Konges ud-
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trykkelige Befaling, medens Niels J uel, der ingen bestemt Befaling
havde, hverken til at angribe eller til at holde sig tilbage, maatte
stole paa sit eget Skjøn og kun vove sig i Slag, naar det ikke kunde
undgaas, eller naar Omstændighederne var ham særdeles gunstige.
Han kan vel have været noget ubestemt under de givne Forhold,
da hans Styrke var betydelig mindre end Fiendens; men fra det
Øieblik af, han saa, at Kampen var uundgaaelig, forsvandt all dette,
han traadte frem i al sin Storhed, Bestemthed og Ro. Flaaderne
var hinanden for nær, til at Kamp kunde undgaas, og den lsle
Juli stod det i Nordens Historie saa berømte Søslag i I{j øge Bugt.
Lad os, inden Kampen fremstilles, kaste et Blik paa Kortet og
det Farvand, hvor Slaget stod; thi dette var i Grunden ikke i selve
Kjøge Bugt, men udenfor. I den nordlige Del af Bugten ligger Øen
Amager med Drogden paa den østlige og Kallebodstrand paa den
vestlige Side; Drogden er Seilløbet mellem Amager og Saltholm ,
gjennem hvilket Skibene passere, naar de gaar fra Øresund til Østersøen; de kan ogsaa gaa Øst om Saltholm, gjennem Flinterenåen,
men der er Farvandet mindre rent. I Høide med Saltholms Sydende ligger Malmø, og derfra gaar den svenske Kyst imod Syd,
slaar en Bugt indad og danner saa en Halvø, hvor Skanør ligger,
og hvis sydlige Ende hedder Falsterbo. Falsterbo er et Hjørne,
hvorfra den svenske Sydkyst gaar imod Øst, forbi Trelleborg og
Ystad hen til det Hjørne, Sandhammar, der ligger lige overfor
Hammeren paa Bornholm. Fra Falsterbo udgaar der imod Syd et
langt Sandrev, Falsterbo Rev, paa hvis yderste Ende der nu ligger
et Fyrskib, og fra dette op til Dragør imod Nord er der imellem 4
og 5 Mile. Ser man over til Kysten paa den modsatte Side, paa
Sjælland, da slaar denne, som bekjendt, en stor Bugt fra Kallebodstand imod Sydvest til Kjøge, hvorpaa den atter gaar udefter til
Stevns Klint, som strækker sig i Syd. Fra Dragør til Midten ar
Stevns Klint er der ligeledes imellem 4 og 5 Mile, og Sydspidsen af
Falsterbo Rev (Fyrskibet) ligger ret Øst for Midten af Klinten i en
Afstand af 3 Mile. Hele den store Kjøge Bugt imellem Amager,
Stevns og Falsterbo er saaledes kun 3 Mile bred i den sydlige Aabning, men over 5 Mile bred i Midten.
Efte1· at have seet paa Farvandet, vil vi nu et Øieblik betragte
de to fiendtlige Flaaders Styrke. De var begge, som sædvanlig,
delte i 3 Eskadrer hver. Niels Juel havde faaet samlet 25 Krigsskibe, og førte selv den midterste Eskadre, Corps-de-bataille, paa
Tredækkeren Christianus Qvintus; Eskadren talte 8 Skibe, blandt
hvilke kan nævnes Kur prinsen, Viceadmiral Chr. Bjelke, Tre
Løv er, Schoutbynacht Floris Carstensen, Enighed, Kaptain Dreyer.
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Den første Eskadre, eller Avantgarden, blev ført af Admiral Markuor
Rodsten paa Orlogsskibet Ann a Sofia ; den bestod ligeledes af 8
Skibe, hvoriblandt Tredækkeren Norske Løve, Viceadmiral Henrik Span, Delmenhorst, Schoutbynacht I. Eilertsen o. s. v. Den
tredie Eskadre, eller Arrieregarden, blev ført af Admiral Jens Rodsten paa Orlogsskibet Trek ro n er; den bestod af 9 Skibe, hvor-
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iblandt Gyldenløve, Viceadmiral Morsiag, Charlotte Amalie,
Schoutbynacht Pihl o. s. v. De 25 Krigsskibe førte tilsammen 1267
Kanoner og havde en Besætning af 6505 Mand; desuden hørte 3
Brandere og 8 Smaaskibe til Flaaden.
I den svenske Flaade talte den første Eskadre, der førtes af
General-Admiral Horn paa det store Skib Viktoria, 13 Skibe; den anden Eskadre, der kommanderedes af Admiral Clerck, talte. 11 Skibe,
og den tredie, under Admiral Baron H. Wachtmeister, 12 Skibe.
Der var ialt 36 Skibe med 1804 Kanoner og omtrent 9000 Mands
Besætning, foruden 6 Brandere og 12 Smaaskibe; desuden var der
3000 Soldater ombord, bestemte til Landgang paa Møen og Falster.
I den svenske Flaade var der altsaa 11 Skibe og 537 Kanoner
flere end i den danske; men her var intet Valg og ingen Tid at
spilde.
Om Eftermiddagen den 30te Juni sendte Horn en Viceadmiral
med to Skibe hen imod den danske Flaade som en Slags Udfordring ;
men da Juel sendte to andre Skibe imod dem, vendte de straks om,
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hvorefter den svenske Flaade lettede og lagde sig i Slagorden. Det
samme gjorde Juel. Vinden var Sydsydvest, og det blæste frisk ud
fra Præstø-Bugten. Den svenske Flaade havde altsaa i enhver Henseende Fordelen: den laa til Luvart af den danske Linje, havde
bestemt Befaling at sin Regjering til at angribe og kunde ifølge sin
Stilling selv vælge det beleilige Øieblik til Angrebet, og den var dertil meget stærkere end den danske. Om Natten holdt begge Flaader
gaaende under Seil.
Den svenske Admiral havde, som alt nævnt, stræng Befaling til
at ødelægge den danske Flaade og derefter lægge sig for Kjøbenhavn og afskjære Forbindelsen imellem Hovedstaden og Hæren i
Skaane, der anførtes af Kong Kristian; Tramp var borte, de hollandske Skibe ikke endnu ankomne, og med de Danske maatte man
snart kunne gjøre det af. Derimod var Niels Juels Stilling i høi
Grad vanskelig. Hvilket Ansvar hvilede der ikke paa ham I Han
havde ikke modtaget nogen ren eller klar Forholdsordre fra sin
Regjering, og dog var det ikke alene hans Ære, men Fædrelandets
og Hærens Frelse i Skaane, som stod paa Spil; han maatte seire
ellers var maaske alt tabt.
Søndagen den lste Juli om Morgenen Kl. 4 seilede begge Flaader jævnsides, en kvart Mil fra hinanden, Nordvest i, ind imod
Stevns; Vinden var som om Natten, den svenske Flaade var sydligst og havde altsaa endnu bestandig Fordelen. Nogle af ,Juels
Skibe var desuden om Natten drevne et Stykke ad Læ til, og han
dristede sig ikke til at holde ned efter dem, da det kunde have
fremkaldt Forstyrrelse i Linjen og dertil bragt Fienden til at tro, at
han undgik Slag. Tværtimod kneb han saa tæt til Vinden som muligt, for at komme Svenskerne nærmere paa Livet, og lod skyde
det danske Løsen, tre Kanonskud, som Tegn paa, at han var rede
til at tage imod Angrebet.
Mellem Kl. 5 og 6 var Flaaderne hinanden saa nær, at Kanonerne kunde række, og Skydningen begyndte. Flaaderne var et
Øieblik efter indhyllede i Krudtrøg, som drev ned over de Danske.
Tre Brandere, som sendtes imod Juels Admiralskib, blev i Tide opdagede i Røgen og bortslæbte af Baade. Nu lod Juel udføre en
Manøvre, som blev afgjørende for Kampen, idet den saa at sige
kom til at bestemme dennes Gang. Flaaderne styrede, som anført,
ind imod Stevns, altsaa med Vinden paa den Bagbords (venstre)
Side; Juel lod da de forreste Skibe falde lidt af Nord i, ind imod
Kjøge Bugt, og de svenske Skibe, som laa paa den venstre Side af
ham, maatte derfor, dersom de vilde følge med, komme meget nær
til Stevns Klint. Lige Nord for denne ligger der en lille farlig Grund
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som hedder Kalkgrunden, og sandsynligvis var det paa denne, at
et af de svenske Skibe, Draken paa 64 Kanoner under Schoutbynacht Taube, løb sig fast; thi Svenskerne lod sig virkelig lokke
ind paa det farlige Sted. Dette gav Stødet til en hel ny Manøvre.
Horn beordrede 6 store Skibe at blive ved Draken for at beskytte
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det og hjælpe det af Grund, medens han selv vendte med den øvrige Del af Flaaden og stod i en Linje Sydost i, for mulig at
lokke den danske Flaade ud i aaben Sø, lwor han haabede bedre
at kunne faa Bugt med den. Niels J uel havde under disse Omstændigheder Valget imellem to Ting.
Han kunde have kastet sig over de 7 Skibe ved Stevns og ladet
Horn flygte, eller han kunde have overladt de 7 Skibe til deres
egen Skjæbne og forfulgt den nu formindskede Flaade; men ingen
af disse Udveie var ham god nok; der var kommen Uorden i den
svenske Flaade, og dette maatte benyttes. De Skibe, som var
faldne i Læ, blev beordrede til at angribe Draken og dets Hjælpere, og Rodsten med Anna Sofie samt Span med Norske Løve
fik Befaling til at lede dette Angreb, medens J uel selv med den øvVor Somagt. D.
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rige Del af Flaaden vendte og fulgte efter Horn ; saasnait Rodsten
og Span saa sig istand dertil, skulde de atter forene sig med ham.
Her skal først omtales, hvorledes det gik til ved Stevns; thi her
stod jo en Kamp for sig selv, medens de to Flaaders Hovedstyrke
seilede Sydost i. Drak.en blev saa stærkt medtaget, at det maatte
stryge sit Flag, lworefter de 6 Skibe, som skulde hjælpe det, flygtede; men Cæsar, der var paa 60 Kanoner, blev indhentet af Bjelke
og erobret, og Carstensen opseilede Mars paa 74 Kanoner, som han
ligeledes erobrede. Et af de svenske Skibe, F 1y g an de W a r g en,
løb paa Grund paa Falsterbo Rev og blev om Natten erobret af
Fregatten Charitas, der tidligere havde tilhørt Svenskerne. De tre
sidste af de svenske Skibe flygtede Nord paa, op til Malmø, hvor
det ene løb paa Grund, og hvor de alle tre blev erobrede den paafølgende Dag. Saaledes gik det denne Afdeling af 7 stolte Skibe.
Medens den dan$ke Hm,edstyrke i tæt sluttet Linje seilede frem
langs med den svenske, dreiede Vinden sig fra Sydvest om igjennem
Vest, hvad der var til Fordel for Niels Juel, da hap. derved omsider
kom paa den rigtige Side af Fienden. Kanonaden var heftig, de
veløvede Matroser paa de danske Skibe skød hurtigt og sikkert.
Ved Falsterbo brød den danske Flaade igjennem den svenske og
afskar 16 af Skibene, som for fulde Seil flygtede Øster i. Rodsten
og Span forenede sig igjen med Flaaden og tog Del i Kampen.
der fra de tilbageværende svenske Skibes Side nu blev ført saa heftig
mod det danske Admiralskib Christianus Qvintus, at det mistede en Del af sin Reisning og begyddte stærkt at trække Vand,
hvorfor Niels .lue! maatte lade det afbryde Kampen og afgaa til
Kjøbenhavn, medens han selv flyttede sit Flag over paa Frederic u s Ter ti u s og herfra fortsatte Slaget. De svenske Skibe vm·
nu i fuldstændig Uorden og blev ilde tilredte ; mange af dem søgte
at flygte ad Bornholm til. Da ogsaa Fredericus Ter ti us var
blevet slemt medtaget, maatte Niels Juel omtrent ved Middagstid
gaa over paa det tredie Skib, Charlotte Amalie, for dermed at
kunne forfølge Fienden, der nu med en frisk Nordvestvind strøg afsted, det bedste han kunde. Kaptain Dreyer paa Skibet Enighed
indhentede Skibet Svensk a Le y o net og erobrede det. Forfølgelsen fortsattes, indtil Mørket faldt paa, og først henimod Midnat
samledes den danske Flaade Syd for Ystad. Om Morgenen, da det
blæste frisk af nordvestlig Vind, havde de undslupne Skibe faaet
saa stmt et Forspring, at al videre Forfølgelse maatte opgives. Juel
gik tilbage til Kjøbenhavn og ankrede udfor Dragør den 4de Juli.
Farvandet var renset.
Seiren var fuldstændig. Den svenske Flaade havde lidt et over-
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ordentligt stort Tab og var for lang Tid gjort ubrugelig; 7 store
Krigsskibe var erobrede, og kom fra nu af til ?,t gjøre Tjeneste i
den danske Flaade, et 64 Kanonskib Saturn us sprang i Luften
under Kampen, et andet ligesaa stort, Jupiter, blev, efter de Danskes Udsagn, skudt i Sænk, et 66 Kanonskib, Ca 1m ar, opbrændtes
ved Malmø, og to sagdes at være sunkne under Øland, ialt 12 prægtige Skibe af den store Flaade. 2 Schoutbynachter og imellem 2000
og 3000 Befalingsmænd og Matroser blev tagne tilfange; imellem
1000 og 2000 blev dræbte eller saarede. Føies hertil Tabet af 3
mindre Skibe, 3 Brandere og 4 Transportfartøier, samt at største
Delen af den bortflygtede Flaade var saa ilde tilredt, at den maatte
søge Havn, da giver dette en god Forestilling om det lidte Nederlag.
Den danske Flaade mistede ikke et Skib, og Mandetabet var
ikke mere end 76 døde og 211 saarede; kun 4 af Krigsskibene havde
lidt saa megen Skade, at de maatte sendes til Kjøbenhavn for at
istandsættes, de øvrige holdt deres Post i Søen.
Glæden var stor i Danmark, da Efterretningen om Seiren over
den svenske Flaade indtraf, og da det erfaredes, hvilken overhængende Fare man havde været udsat for. Baron Jens Juel havde
om Morgenen, da de fiendtlige Flaader nærmede sig hinanden, forladt sin Broders Skib og var gaaet over paa en Jagt, for derfra at
være Vidne til Slaget; om Eftermiddagen opsøgte han atter sin Broder, modtog af denne Rapporten om Slagets Gang og bragte den
selv til Kongen. Kong Kristian vidste, hvad der var foregaaet; han
havde, saasnart han om Morgenen den lste Juli fik Efterretning
om, at Kampen var begyndt, forladt Leiren foran Malmø og var
redet ned til Skanør, hvorfra han i det fjærne kunde se de kjæmpende Skibe og den stærke Krudtrøg, som omgav dem, samt høre
Drønene af den heftige Skydning. Han og hans Omgivelser var
i den største Spænding for at erfare, hvorledes det gik, og skjønt
han af den Maade, hvorpaa Skydningen fjærnede sig, kunde slutte,
at de svenske Skibe flygtede, saa var Glæden dog ikke mindre, dengang den sikre Efterretning naaede ham. Han skrev selv fra Feltleiren ved Malmø den 4de Juli en Ordre til Niels J uel, i hvilken
han "udtrykker sin Glæde over Seiren; det hedder heri : , Som vi det
den lste hujus imellem Skanør og Stevns begyndte Sø-Kombat selv
have anseet, og dets lykkelige Udgang af Fiendens Retirade lettelig
mærket, saa ere vi derom af din allerunderdanigste, med din Broder Os tilsendte Relation videre forstændiget, og priser Gud, som
Os saadan herlig Viktorie uden stor Skade paa vore Skibe og uden
megen Forlis paa Folk givet haver. Vi ere med din herudi beteede
Konduite vel tilfreds, og have dig derfor for vores Admiral-General34"'
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Lieutenant deklareret, ville og din Gage allernaadigst forbedre, og
haver du alle andre Officerer, som deres Troskab og Tapperhed
bevist haver, om Vores kongelige Naade og Belønning at forsikre. «

Den store Mednllle over Slaget l l{joge Bugt.

I Kjøbenhavn modtages Niels Juel og hans tapre Mænd med
stor Jubel; Takkefester blev afholdte, Seiersskud affyrede, Guldkjæder uddelte, Skuepenge og en meget stor Medaille, med en Fremstilling af Slaget og Ordene: »Saaledes skal man stille Urolighederne i Østersøen «, blev slagne til Minde om Seiren. Vel var der
mange fremmede Officerer og Matroser paa Skibene, hvorfor Hollænderne har villet tilskrive sig en stor Del af Æren for Slagets
Udfald; men dette er uberettiget. Dannebrog vaiede over alle Skibene, deres Besætninger var overveiende danske eller norske Søfolk, og det maa navnlig tilskrives Niels Juels fortrinlige Manøvrer,
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hans Besindighed og Klogskab, at Seiren blev hans. Dette erkjendtes
ogsaa af alle upartiske samtidige. Slaget i Kjøge Bugt ·v akte megen
Opsigt i Udlandet, navnlig hos de to store Sømagter Holland
og England, og den engelske Konge skrev i sin Lykønskning til
Kristian den femte, at Juel var »den største Admiral, som nu var i
Europa«. Man undrede sig høilig over, at den danske Flaade, uden
Understøttelse, med sine egne Skibe og sine egne Befalingsmænd,
havde kunnet vinde saa stor en Seier over en meget stærkere Modstander.
SLUTNINGEN AF DEN SKAANSKE KRIG.
Samme Dag, som Niels Juel kjæmpede med den svenske Flaade
under Stevns og Falsterbo, ankom om Eftermiddagen den hollandske
Hjælpeflaade under Kommando af Løitnant-Admiral ·willem Bastiansen Schepers til Helsingørs Rhed. General-Admiral Tromp
fulgte med som Passager; han havde ønsket at gaa med Flaaden
som dens kommanderende, men den hollandske Regjering havde
ikke villet indrømme dette, fordi han for Tiden maatte betragtes
som fremmed, det ·vil sige som dansk Admiral. Han reiste straks
op til Kjøbenhavn, og den første Efterretning, som bragtes ham, var,
at Juel allerede havde ødelagt den Fiende, som han, Tromp, var
kommen for at møde. En ubehagelig Tidende for Admiralen, der
her stod ene med sin Ærgrelse midt i Jubelen. Det overdroges ham
at erobre eller ødelægge de tidligere omtalte tre Skibe, som efter
Kampen om Drak.en ved Stevns var flygtede op til Malmø, og
denne Efterslæt af den svenske Flaade blev ogsaa beseiret af de hollandske Skibe den følgende Dag.
Tromp overtog nu atter den høieste Kommando over den forenede Flaade. Som Forholdene var, kunde Kongen formodentlig
ikke gjøre andet, naar han vilde sikre sig Hollændernes Bistand;
men Forholdet imellen de to Admiraler blev ret naturligt meget
spændt. Den hollandske Fordringsfuldhed og Hovmod traadte straks
frem ved Hjælpeflaadens Ankomst; Hollænderne forlangte nemlig,
at Admiral Bastiansen, som kommanderede Hjælpeflaaden, skulde
have Rang umiddelbart efter Tromp, altsaa foran Nie~s Juel, og at
Flaadens Krigsraad skulde sammensættes af ligemange Hollændere
og Danske. Det lykkedes dog ikke at sætte dette Forlangende igjennem, Kongen var i denne Henseende bestemt; Niels Juel beholdt
sin Rang, og hvad Krigsraadet angik, da skulde dette holdes særskilt paa hver af Flaaderne og Beslutningerne senere søges bragte i
Samklang.
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Det skal nu i Korthed omtales, hvad der videre forefaldt paa
Søen i Krigsaaret 1677, hvilket dog ikke var af stor Betydning for
den danske Søstyrke, da den svenske Flaade slet ikke mere i
dette Aar viste sig paa Søen. Kongen gav Tramp Befaling til, at
han med den allierede
Flaade ski;ilde afgaa til
Østkysten af Sverige
og angribe N orrkøping
og flere andre Stæder,
og, da det vilde ,•ære
til Fordel for Hærens
Stilling i Skaane, om
Svenskerne blev tvungne til at sprede deres
Styrke og vende deres
Opmærksomhed mod
de østlige Provinser,
føiedes hertil den strænge, man kunde fristes
til at sige grusomme
Befaling til Tramp, at
han skulde »brænde og
skjænde, bmndskatte,
plyndre, omkomme eller bortføre Folk, for
at Fienden maatte tænke, at det var Alvor
Jens ,Juel .
at
gjæste ham «. Øland
(Ener Mnlcrl pan Frcdcrlltsborg).
skulde ligeledes angribes, hvorefter Flaaden skulde tage Station i Farvandet mellem
Ystad og Rugen.
Med Forberedelserne gik det imidlertid kun langsomt, hvilket
fornemmelig havde sin Grund i det ulykkelige Forhold mellem de
Danske og Hollænderne. .Ja selv Regjeringen begyndte nu at fatte
Mistillid til Tramp, hvis Hovmod havde naaet en betydelig Høide,
og Kongen tog den Beslutning, at Geheimeraad .Jens Juel skulde
følge med Flaaden som kommitteret, for at være tilstede ved alle
Krigsraad og give sin Mening med tilkjende. Tramp beklagede sig
vel herover, ligesom han fremsatte en hel Række Fordringer angaaende sin Myndighed, sin Andel i Prisepengene o. s. v.; men Regjeringen stod fast ved sin Bestemmelse.
Den danske Flaade laa, som anført, i Kjøge Bugt og ventede
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paa den hollandske Hjælpeflaade, der først den 22de Juli kom seilende ned fra Kjøbenhavn. Høfligbedsbesøgene blev aflagte; de
danske Admiraler gik først ombord til Hollænderne, som Dagen efter
indfandt sig til Gjenbesøg og Middagsselskab. Den 3die August ankom Tromp og overtog den øverste Kommando, og nu seilede den
allierede Flaade afsted til sin Bestemmelse. Der blev foretaget Landgang paa Øland, og forskjellige Forsøg gjordes paa at trænge ind i
Kalmarsund til den svenske Flaade; men denne var saa vel forskanset, at det viste sig umuligt at udrette noget imod den; forskjellige Angreb gjordes paa Kysten, og ligesom der ikke viste sig
nogeri Grund til at klage over Tramps Iver for at efterkomme Kongens Befaling, saaledes kan det ogsaa sees, at Niels Juel, der under
Ekspeditionen havde den Glæde at være sammen med sin Broder,
var utrættelig i at gjøre alt, hvad der stod i hans Magt, for at lede
Fiendens Opmærksomhed til denne Kant af Landet.
Allerede den 26de August forlod Tromp med de hollandske
Skibe og 6 danske Orl~gsskibe Flaaden og gik til Kjøbenhavn, og
Niels Juel blev derved høistkomrnanderende over den tilbageværende
Eskadre. Tromp skulde fra Sundet overføre de tyske Hjælpetropper
og foretage Landgang paa Riigen; den 6te September afgik Eskadren
med de indskibede Tropper, og Kristian den
femte fulgte selv med paa Orlogsskibet Fredericus Terti u s. Landgangen blev vel foretaget,
men førte ikke til nogen Kamp eller Erobring,
og midt i Oktober forlod Skibene atter Riigen
for at gaa tilbage til Kjøbenhavn. Hertil var
Niels Juel ankommen den 6te Oktober med
den øvrige Del af den danske Flaade, der oplagdes for Vinteren, og i Slutningen af den
samme Maaned seilede hele den hollandske
Flaade, efterat Besætningerne, og navnlig Admiralerne, var bleven overøste med Gaver og
Naadesbevisninger, hjem til Holland, for ikke Orlogsskibet Frcderlcus Terllus'
Varpanker. som, forgyldt og med
mere at vende tilbage.
af Thomas Kingo, opSaaledes var de Danske atter overladte Inskription
bevares pnn Rosenborg.
til sig selv; men dog hvilede der endnu et ( Da Kongen sellcde tilbage fra
Rilgen, overfaldtes Skibet under
Tryk paa dem, navnlig paa Befalingsmændene. Bornholm
nf en Pnalondsstorm,
Den fremmede Admiral Tromp var nemlig som truede med nl koste det op
pen Kysten. Skibet drev for alle
fremdeles deres øverste Chef og kunde ventes Ankere,
Indtil Kongen lod udknste
at komme til at kommandere over Flaaden det lille Varpanker, som mærkværdlg,•ls holdt det svære Skib.
det paafølgende Aar. Cornelis Tramp var, Snnledes
lyderBeretntngen. der dog
det maa selv hans Fiender bekjende en ud- man modtages med ni Forbehold).
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mærket Officer og erfaren Flaadechef; hans undergivne Landsmænd saa op til ham med Begeistring, og den simple Matros
fulgte ham med Lyst i Ilden. Han havde dertil et bydende Væsen, en kjæk Frem lræden, der indgjød Respekt, og Kristian den
femte havde stor Agtelse for ham og Tillid til hans Dygtighed;
men i Danmark var han en fremmed, der ikke forstod og heller
ikke lagde Vind paa at skabe sig Venner blandt sine Standsfæller, hvorved hans Stilling lidt efter lidt blev ham høisl pinlig.
Hans Lyst var at herske over alle, og dette kunde ikke andet end
vække Anstød hos Landets egne Admiraler. Sammen med Henrik
Bjelke og Niels Juel arbeidede han i Vinteren 1677-78 uforfrødent
paa Flaadens Istandsættelse og Forøgelse; men skjønt han havde
en ikke uvæsentlig Støtte i de mange Hollændere, der gjorde Tjeneste paa Flaaden og paa Holmen, er det dog sandsynligt, at han
selv er bleven træt af sin Stilling og har ønsket at blive den kvit,
naar det kun ikke skete paa nogen stødende Maade. Ogsaa Kongens Venskab begyndte at kjølnes. Han saa, at den hollandske Regjering havde tabt Interessen for Krigen i Østersøen og ønskede at
slutte Fred med Sverige, saa at der ikke mere kunde ventes Hjælp
fra den Side. For Hollændernes Skyld var det altsaa ikke mere
værd at holde paa Tromp, og for de Danskes egen Skyld var der
endnu mindre Aarsag hertil. Niels Juel og de andre Admiraler
havde viist, al de var den Opgave voksne, at føre deres egen Flaade,
og at den fremmede Admiral navnlig nu, da den hollandske Flaade
var borte, kun vilde være en Byrde for dem. Alle Omstændigheder
forenede sig saaledes om al f1:emkalde det uundgaaelige, at Cornelis
Tromp opgav sin Stilling som dansk Admiral. Afskeden blev undertegnet i Begyndelsen ar Mai Maaned 1678, og hen paa Sommeren
afreiste Tromp til sin Ven og Velynder, Kurfyrsten af Brandenburg,
hos hvem han opholdt sig i nogen Tid og optraadte med stor Pragt.
Alle Skranker var saaledes omsider bortryddede for de danske
Admiraler, og der var ikke nogen Tvivl om, hvem ar dem der skulde
føre den øverste Kommando over Flaaden. Niels Juel var Sjælen i
Admiralitetet og paa Holmen, og dertil Chef for den udrustede
Flaade. Den 28de April 1678 blev han udnævnt til virkelig Geheimeraad, den 30te Mai afseilede han fra Kjøbenhavn til den danske
Flaade, som efterhaanden var bleven samlet i Kjøge Bugt, heiste sit
Flag paa sit gamle Skib Christianus Qvintus, og overtog saaledes Kommandoen.
Med Stolthed kunde Juel fra sit høie Skibsdæk kaste Blikket
ud over de mange Seilere, for hvis Tilblivelse eller Optagelse i den
danske Flaade han selv bar en saa væsentlig Del af Æren. Den
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talte nu 31 Orlogsskibe foruden 9 Fregatter, 3 Brandere og 10 mindre Skibe, bevæbnede med over 2000 Kanoner og med en Besætning af over 10,000 Mand. Blandt Skibene fandtes ikke alene de
fleste gamle Bekjendte fra Krigens Begyndelse, men ogsaa adskillige,
der var erobrede fra Svenskerne, og nogle enkelte nye; ja medens

Niels Juels Skibskiste.

der, som vi tidligere har anført, ved Krigens Begyndelse kun var
31 egentlige Krigsskibe i den danske Flaade, talte den nu 50, hvoraf
Kjærnen var samlet her i Kjøge Bugt. Denne mægtige Flaade skulde
nu under Niels Juels øvede og faste Haand aabne Aarets Felttog og
holde Østersøen ryddelig; og Maalet blev fuldstændig naaet.
Den 31te Mai modtog Juel ombord i sit Skib Besøg af Kongen
og Dronningen i egne høie Personer, og han fik saaledes Leilighed
til selv at vise Kongen den Valplads, l?aa hvilken han Aaret forud
havde seiret. Den lste Juni lettede Flaaden, Skibene udfoldede deres Seil, og .i en tætsluttet, Slaglinje gik Kursen imod Øst, langsmed
den svenske Sydkyst. Det gjaldt først Ystad, hvor der ankredes op,
foretoges Landgang, og hvor Byen blev erobret. Herfra gik Togtet
videre til Øland, hvor Flaaden holdt krydsende i nogen Tid for at
lokke den svenske ud fra Kalmar Sund; men den kom ikke. Hist
og her paa den svenske Kyst gjordes Landgang, og atter holdt man
tilsøs, ned under Bornholm eller endnu vestligere. Et Par Gange,
naar den danske Flaade var borte, dristede Svenskerne sig udenfor
Kalmar; men de vendte straks om igjen, naar de ved deres Krydsere fik Meddelelse om, at Juel nærmede sig. De stod i den Formening, at naar de kun truede den danske Flaade, vilde denne, af
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Frygt for dem, føle sig bunden og ikke vove sig bort til Foretagender imod Pommern, Riigen og andre Dele af Rigel; men heri
log de feil.
Der paatænktes og forberedtes nemlig en Ekspedition til Riigen,
som skulde angribes ar den danske Flaade fra Søen, medens Kurfyrsten
af Brandenburg angreb
fra Landsiden, det vil
sige, over det Sund, som
adskiller Øen fra Fastlande!. Jens J uel seilede
til Kjøbenhavn for at afhente 4 norske Regimenter, der stod under Generalmajor Løvenhjelms
Kommando og havde
været anvendte i Skaane, og med disse vendte
han tilbage til Flaaden,
Kort over Rugen.
som den 2den September
(EOer N. P. Jensen: Den skoonske Krig).
var ankommen li! Riigen. Skibene lagde sig for Anker i Trompervig, en stor halvcirkelformig Bugt paa Øens Nordostkyst, imellem den høie Klint Jasmund mod Syd og Landet Øst for Arkana mod Nord. Her skulde
Landgangen gaa for sig og iværksættes ved Hjælp af Baade.
Alle Flaadens Fartøier, store og smaa, og det var naturligvis et
betydeligt Antal, IIYor der var saa mange Skibe tilstede, blev samlede og udrustede. De deltes i tre Divisioner, af hvilke den første
kommanderedes af Admiral M. Rodsten, den anden af Niels .Juel
selv, og den tredie af Admiral J. Rodsten. Hele Troppestyrken, en
Del Artilleri, nogle brandenburgske Ryttere, en Afdeling bevæbnede
Matroser, samt de til Landgangen fornødne Vaaben og Gjenstande,
som behøvedes til straks at indtage en forskanset Stilling paa Kysten, blev den 12te September om Morgenen indskibede i Baadene,
som derefter satte af fra Skibene. Veiret nr ikke heldigt, det blæste
frisk af paalands Vind, og Strømmen drev Baadene bort fra det
Sted, hvor man havde bestemt at lande. Men Ekspeditionen var
igang, og iland maatte man. I den nordlige Del af Bugten sattes
de forreste Baacle fast paa Stranden, Folkene sprang i Vandet med
deres Vaaben og vadede i Land, og en Afdeling svenske Tropper,
bestaaende af 400 Dragoner og 150 Mand Fodfolk med 12 Kanoner,
som var ilet til for at hindre Landgangen, blev angreben og efter
en tre Timers Kamp tvungen til at flygte. Imidlertid var hele Styr-
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ken kommen iland, hvor den forskansede sig og snart efter drog
videre; Juel havde udført sin Del af Opgaven.
Den følgende Dag foretog Kurfyrsten af Brandenburg Overgangen over Sundet, understøttet af Grev Tromp, som endnu opholdt sig hos ham. Flaaden blev imidlertid ved Øen indtil Slutningen af Maaneden, da der ikke var mere for den her at gjøre, og
den 30te September afseilede ' den til Dragør. Kort efter gik den til
Kjøbenhavn i Vinterkvarter, og dette Aars Søtogt var tilende.
Til det næste Aars Felttog, 1679, havde Danmark faaet samlet
den største Flaade, det endnu havde havt under Krigen, ialt 107
Krigsskibe med 3,428 Kanoner, og under Niels Juels egen Kommando var stillet ikke mindre end 32 Orlogsskibe og Fregatter, foruden Brandere og Smaaskibe; men dette var ogsaa nødvendigt, dersom Krigen skulde fortsættes; thi de andre Magter havde sluttet
Fred med Frankrig, og Danmark stod med Kurfyrsten af Brandenburg alene mod dette Land og imod Sverige. I Juli Maaned sluttede
ogsaa Kurfyrsten Fred, og, forladt af alle sine allierede, vilde Danmark kun kunne udhofde Kampen en kort Tid endnu; men Kristian den femte betænkte sig, med Rette, paa at underkaste sig de
ydmygende Betingelser, Frankrig foreskrev ham til Fordel for Sverige. Danmark var jo endnu, takket være Niels Juel og hans flinke
Admiraler, Herre paa Søen og kunde overalt jage den svenske Flaade
ind i dens forskansede Smuthuller, saasnart den viste sig. Vel var
der en Tid Tale om, at en fransk Flaade vilde komme til Østersøen for at befri den ved Kalmar indesluttede svenske Søstyrke;
men d'et blev ikke til noget. Juel bestræbte sig gjentagne Gange
for at lokke •Fienden ud, men det lykkedes kun et Par Gange at
sætte Svenskerne i Bevægelse. Første Gang var den 24de Juni, da
Juel havde sendt en lille Eskadre paa 7 Skibe op under Øland for
at speide efter Fienden; da de Svenske saa denne ringe Styrke,
stak Admiral Wachtmeister i Søen med en Flaade paa henved 30
Skibe og forfulgte de Danske, der flygtede ned imod Syd til Flaadens Opholdssted. Saasnart Juel saa Skibene komme, ordnede han
sin Flaade og jagede Svenskerne, som straks vendte om og søgte at
naa Kalmar igjen. Jagten blev fortsat hele Dagen den 25de, men
den næste Morgen havde den svenske Flaade endnu et Forspring
paa l1/2 Mil. Et af de agterste Skibe, Laksen, indhentedes dog af
Admiral Span og erobredes; men selve Flaaden undkom og holdtes
fremdeles indespærret ved Kalmar, navnlig derved, at den kjække
Kaptain Andreas Dreyer under en voldsom Ild fra Fæstningen sænkede sit gamle ubrugelige Skib Enighed midt i det sydlige Løb,
for hvilken raske Daad han udnævntes til Schoutbynacht. En an-
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den Gang forfulgte Span 5 store svenske Skibe, som havde vovet
sig ud imellem Skjærene paa Nordsiden, naaede dem tæt under Kalmars Kanoner, og da et af dem, Orlogsskibet Nyckelen paa 78
Kanoner, kom paa Grund og et andet vilde understøtte det, angreb
Span disse. Efter en haardnakket og hæderlig Modstand, og angrebne paa Geværskuds Afstand, blev de begge skudte
i Brand; N yckelen sprang
i Luften, det andet Skib
bugseredes brændende ind
til Byen.
Nogen stor Bedrift blev
der i dette Aar ikke ud ført med Flaaden. Niels
J uel udtalte vel flere Gange
Ønsket om at gjøre Anvendelse af den store Styrke
og de Tropper, han havde
ombord; hans Aand var
for virksom, hans Iver for
stor til, at han med Ro
kunde se saa mange Skibe
samlede om sig, uden dermed at udrette noget betydningsfuldt; men han
hemmedes af Regjeringen
og Krigsraadel. Sagen var,
at der hvilede et Tryk paa
Forankret svensk Krigsskib fro Slutningen or det 17de Aorh. I{
l
R d •
(Fro Dnhlbergs Sueclo).
ongen og rnns aa givere.
Freden var uundgaaelig,
Betingelserne kunde ikke blive gunstige, og selv et dristigt og heldigt
Angreb fra Flaadens Side vilde ikke kunne forbedre dem, da den
svenske Landmagt i Reglen viste sig den danske overlegen. Underhandlingerne var i fuld Gang, Freden sluttedes med Frankrig i
Fontainebleau den 13de August og med Sverige i Lund den 6te
September 1679 - Danmark maatte ved Fredsslutningen tilbagegive
alle sine Erobringer.
Samtidig med Fredsbrevet undertegnedes
Traktaten om et Forsvarsforbund og om et Giftermaal mellem Karl
den ellevte og Prinsesse Ulrikke Eleonore, Kristian den femtes Søster.
Det Udbytte, Niels Juel vandt af Krigen, var et Navn, der stillede ham blandt Danmarks mest fremragende Mænd; han havde
skaffet sit Fædreland en udmærket Flaade med duelige Befalings-
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mænd og flinke Besætninger; han havde forøget og bevaret det Materiel, som var ham betroet, intet var faldet i Fiendens Hænder og
naar Krigen ikke førte til, at Danmark gjenvandt sine gamle Besiddelser, saa var det ikke Flaadens Skyld.
Sverige, og navnlig den svenske Flaade. kom ikke saa godt derfra, ja man kan vel sige, at Flaaden var saa godt som ødelagt. Den
havde mistet over 70 Krigsskibe, af hvilke mange nu var indlemmede i den danske Flaade, hvoriblandt de 4 saakaldte "Regalieskibe « Stora Kronan, Sværdet, Æplet og Nyckelen, og den
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Mednllle over Freden I Lund og Ulrlklle Eleonores Ægteskab,
Paa Forsiden lnskrlpllonerne : Friede (Fred) og Ulrlcn Elcooorn, Chrlsllnnus V, Cnrolus XI, samt pna Tysk :
Hun, som her binder, bliver bunden, og derved Freden lunden. Pan Bagsiden ses Merkur flyvende over
et Landskab med Ranbet: Jauter Freude (lutter Glæde .

var bleven tvungen til en fuldstændig Uvirksomhed. I Søslagene
havde den stedse, uagtet sin Overmagt, været den tabende. Grunden hertil maa ikke alene søges hos Besætningerne, der i Duelighed
og Øvelse stod tilbage for deres Modstandere, men .fornemmelig hos
Befalingsmændene, navnlig Admiralerne, hvis Uddannelse og Sømandsdygtighed var meget mangelfuld.
TILSTANDEN EFTER KRIGEN.
Rustningernes Tid var tilende, og Fredens Gjerning skulde igjen
optages. Efter en saa heftig Søkrig som den, der var ført imellem
de nordiske Riger, og 'i hvilken Sverige havde mistet ikke mindre
end 70 Krigsskibe, hvoriblandt de største, det eiede, skulde man
have troet, at ogsaa den dansk-norske Flaade var gaaet tilbage; men
dette var langtfra Tilfældet. Vi har seet, at denne Flaade ved Krigens Udbrud talte 31 egentlige Krigsskibe, og sammenlignes Listen
over disse med Flaadelisten ved Slutningen af Krigen, da vil man
se, at der paa denne - foruden Sofie Amalie og Færø, der betegnes som ubrugelige - kun mangler 5 Skibe, nemlig Norske
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Løve paa 76 Kanoner, der forliste ved Bornholm, da Flaaden seilede hjem i September 1679, Lossen paa 26 Kanoner, der brændte
ved Ankomsten til Kjøbenhavn, Enighed paa 66 Kan., som Kapt.
Dreyer sænkede i Løbet til Kahnar den 2den Juli 1679, Kjøbenh av n paa 36 Kan., der forliste i Kattegattet i Juli 1676, og endelig
Prinsens Fregat paa 18 Kan., hvorom intet meldes. Derimod
er der tilkommet 24 nye
Skibe, der næsten alle
er erobrede fra Svenskerne, og hvoriblandt
skal nævnes M er k u rius paa 72 Kan., Mars
paa 70, Grønne Drage
paa 64, Julius Cæsar
paa 56, Admira nte,
Wrangels Pallals,
Flyvende Ulf, Engelen , Svenske Fa I k,
Svenske
Havfrue,
Svenske Løve, Neptun u s, Kristians sand
paa 40 til 46 Kan., 5
Skibe paa 28-38 Kan.
o. s. v. Iblandt disse
nævnes ogsaa en ny
Slags Fregatter, som kalGnmmcI Fyrgryde frn Llnclcsmcs (nn I Mnrlnemusreet pnn Horlen). des » Barka Longe « og
havde en Længde af 100
Fod. Flaaden talte ved Krigens Slutning 48 Krigsskibe, hvoraf 40
paa over 28 Kanoner, 6 Brandere, 10 armerede Proviantskibe, nogle
Blokskibe, Styk.pramme og mindre Skibe, hvortil behøvedes en Besætning af 9000- 10000 Mand. Heri er ikke indbefattet Defensionsskibene.
Med et saa glimrende Resultat er de forenede Riger Danmark
og Norge aldrig i Seilkrigsskibs-Perioden gaaede ud af nogen Krig;
men de har heller aldrig ført en saa betydningfuld og heldig Søkrig som den skaanske fra 1675 til 1679. At Sømagten blev Folkets
Yndlingsvaaben, som det saa op til med Ærefrygt og Stolthed, er
ikke til at undres over, og at Regjeringen og de formaaende Mænd
lagde en stor Vægt paa at udvikle netop dette Vaaben, som Kong
Kristian den femte selv viste saa stor Interesse, kan man finde saa
ganske naturligt, skjønt det paa den anden Side ikke kan nægtes,
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at den i Forhold til Landets Evne og StøFrelse betydelige, Flaade
tærede stærkt paa Landets Finanser. Stemningen var nemlig den,
at den store Flaade ikke alene skulde vedligeholdes, men ogsaa efter
• Evne - ja det kan vel siges over Evne - udvikles og forøges,
og Mandskabet saavidt muligt holdes i Aande. I de tyve Aar af
Kristian den femtes Liv, som fulgte efter den skaanske Krig og vare
en lang Fredsperiode, fulgte man trolig dette Program, Flaaden
voksede, Skibenes Antal forøgedes, Værftet udvidedes, det faste Personel blev større, saagodtsom enhver til Marinen hørende Institution gik fremad paa en saadan Maade, at det kan siges, at Flaaden
aldrig til nogen Tid i en Periode af samme Længde har gjort saa
betydningsfulde Fremskridt som i denne.
Store Begivenheder i et Lands eller en Institutions Historie
knytter sig næsten altid til bestemte Navne, og det Navn, som staar
høiest i den dansk-norske Flaades Historie fra denne betydningsfulde Organisations-Periode, er det samme, som gav den skaanske
Krig sin Glans og Hæder: Søhelten og Administratoren Niels Juel.
Danmark har flere berømte Navne fra Kristian den femtes Tid at
opvise, og som vil mindes af sildige Slægter, men ingen kan fordunkle Niels Juel, der var ligesaa virksom, ligesaa utrættelig og indsigfsfuld ved Fredens Arbeider, som han havde været kjæk og
mandig under Krigen. Da Henrik Bjelke, som med Hæder havde
ledet Marinens Anliggender under Krigen, nogle Aar efter denne,
den 16de Marts 1683, afgik ved Døden og Titelen som Rigsadmiral
bortfaldt med ham, blev Niels J uel udnævnt til Præsident i Admiralitetet, Geheimeraad og Medlem af Statsraadet; dog vedblev han
at være Holmens Chef indtil Aaret 1690, da Viceadmiral Henrik
Spa n, der i længere Tid havde ledet Forretningerne paa Bremerholm og var Medlem af Admiralitetet, indsattes i hans Sted. ~iels
Juel indtog altsaa en meget høi Stilling i Marinen og i Staten og
har udentvivl ogsaa øvet en ikke ringe Indflydelse paa Sagernes
Gang. Her skal i Korthed nævnes noget af det, som i denne Tid
udrettedes.
I Kjøbenhavns Havn foretoges der meget omfattende Arbeider,
Havnen blev uddybet, og det Fyld, som opgravedes af Bunden, kastedes op paa Refshalegrunden, hvor de smaa Holme efterhaanden
forenedes til fast Land, det saakaldte Ny holm (»Nye Werck c), hvor
Opfyldningen endvidere fremmedes ved Nedsænkning af nogle gamle
Skibe. Nyholm indrettedes til et Orlogsværft, der beskyttedes ved
opkastede Batterier og ved en Fortsættelse af Kristianshavns Vold
langsmed Refshalegrundens Østside ud imod Drogden; og en Bro
anlagdes fra den nordlige Ende af det opfyldte Land tværs over
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Havnen til den nuværende Toldbod. Kysten imellem Bremerholm
og Kastellet reguleredes, og F la ad ens Le i e henlagdes til den nuværende Plads, der kaldtes Rocken. Saalænge Skibene havde deres Oplagssted i Havnen
overfor Bremerholm, holdtes der en betydelig Vagt,
bestaaende af Officerer,
Underofficerer og Mandskab ombord i dem,' der
blev patrouilleret, mønstret
og foretaget Øvelser af forskjellige Slags; men da de
oplagte Skibe lagdes over
i det nye Leie og blev omgivne af Bomme, flyttedes
Vagten iland paa Bat,terierne. Ved Holmen blev
Skibene istandsatte, naar
de havde lidt Havari eller·
var forfaldne, og skulde
de istandsættes i Bunden,
maatte de kjølhales, det
vil sige krænges over ved
Hjælp af Gier paa Masterne
saa langt, at Kjølen kom
op over Vandet; men herved led Skibene endel, og
da man allerede flere Steder i Udlandet var begyndt
at bygge Dokker, i hvilke
Skibene kuride indsættes
og Vandet under dem pumpes bort, besluttede man
ogsaa at anlægge en saadan Dok paa Bremerholm.
Herpaa tog man fat i Aaret
Mcdnlllc o,•cr l{jobcnhnvns llnvn.
1681, Udgravningen afDokken begyndte; men Arbeidet maa være stødt paa uventede Hindringer, thi skjønt det et Par Gange gjenoptoges, efterat være
stanset, lykkedes det aldrig at faa Dokken færdig, og i 1728 bleY
den helt opgiven. Denne saakaldte »gamle Dok« henlaa som en
vaad Grav lige indtil Gammelholms Bebyggelse i Aarene efter 1860.
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Dokken paa Kristianshavn, ligeoverfor den gamle Dok, blev paabegyndt, straks efter at denne var opgiven, og indviedes 1736.
Skibsbyggeriet fremmedes, dels under Niels Juels eget Tilsyn,
dels under Viceadmiral Henrik Span, som udnævntes til Holmens
Chef den 11 te Marts 1690. Men paa denne Tid havde Skibsbygningskunsten gjort
-væsentlige Fremskridt hos Vestens
Sømagter, der havde oprettet lfonstruktionsskoler, i
hvilke der udarbeidedes Tegninger
til Skibene efter
mathematiske Beregninger for Bæreevne, Stivhed,Form
o. s. v., og i denne
Henseende skulde
vi ikke længe staa
tilbage hos os. En
ung Mand, Student
Ole Judichær,
født den 20de FeSkibstyper frn den sknnnslce Krig.
bruar 1661, kaste(Ener Modelsnmllngen pnn Orlogsværnet).
de sig over det nye
Studium og fik en ypperlig Veiledning i Mathematik af den berømte
Astronom Ole Rømer, der var en Ven af Niels Juel og anbefalede sin
unge Elev til denne. Den lste Juli 1690 ansattes Judicluer som Underekvipagemester paa Halmen og traadte straks i Virksomhed som Skibskonstruktør og Leder af Skibsbygningsskolen. Den 6te Oktober 1692
sattes hans første Skib, Linjeskibet Dannebrog paa 94 Kanoner,
det første paa Nyholm byggede Skib, i Vandet, og samme Aar, i
pecember Maaned, udnævntes Judichær til Fabrikmester, 'J: Flaadens Overkonstruktør. Skibsbyggeriet paa det nye Værft gik nu
rask fra Haanden, 1693 sattes Linjeskibet N eldeb ladet paa 52
Kanoner i Vandet, 1695 Dronning Lovisa paa 78 Kanoner, 1696
Prins Karl og Prins Vilhelm, hver paa 54 Kan., 1697 Prins
Kristian og Prinsesse Sofie Hedevig, hver paa 76 Kan., og
1699 det store Linjeskib Fredericus Qvartus paa 110 Kanoner.
Dette bliver et Linjeskib hvert Aar i Aarhundredets Slutning. I
Aaret 1718 udnævntes Judichær til Halmens Chef, samtidig med at
-•-.__,:___

Vor Somngt. D.
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han bestred Posten som Fabrikmester, og i de 37 Aar, fra 1690 til
1727, i hvilke han ledede Skibsbyggeriet, byggedes paa det danske
Værft ikke mindre end 23 Linjeskibe og 9 Fregatter, foruden Skjøtskibe, Skjøtpramm e, Galeier, Bombarderer og mindre Skibe. Over
hans Afskedigelse fra Marinen den lOde November 1727, efter et
virksomt og for Flaaden meget frugtbart Liv, hviler der en Skygge.
Hvad Grund en var til, at han, som det hed, blev »demitteret«, er
aldrig bleven rigtig oplyst. Han flyttede fra Kjøbenhavn til Næstved, hvor han døde knap to Aar eller sin Afskedigelse.
Foruden Flaadens Udvikling sørgede Niels Juel ogsaa for, at
der til enhver Tid kunde haves den fornødne Besætning til Skibene,
og at Folkene blev øvede, saavidt de bevilgede Midler strakte til.
Bestemmelser for det faste Mandskab bleve trufne, dets Antal forøget, Nyboder udvidet som en særlig Jurisdiktion, med sin Kommandant og sin Vagt, og de sidste Skipperboder udenfor Bremerholm blev solgte 1694. Alt sødygtigt Mandskab i Danmark og
Norge blev sat i Rulle for at kunne indkaldes i paakommende Tilfælde; Indrulleringsvæsenet ordnedes, men blev dog snart igjen opgivet, for atter at indføres i det 18de Aarhundrede. Nye Krigsartikler udkom i Anret 1683, Retspleien ordnedes, en Underret og en
Admiralitetsret indstiftedes. For unge Menneskers Uddannelse til
Officerer ved Flaaden blev der ligeledes draget Omsorg. Det var
tidligere Skik, at Befalingsmændene blev opdragne udelukkende
gjennem den praktiske Skole; men allerede i Kristian den femtes
første Regjeringsaar 1670 findes Spor til en bedre Ordning, idet der
blev antaget 12 saakaldte »Lærlinge J, med en aarlig Løn af 100 Rd. ,
der skulde uddann e sig i fremmede Lande og hver Maaned sende
Rapport hjem til Admiralitetet. 1683 fik denne Institution en fastere
Ordning, og Elevernes Antal steg efterhaanden til omtrent 60, blandt
hvilke der var mange adelige Navne, som .Juel, Rosenkrantz, Schack,
Ahlefeldt o. s. v.; desuden udgik Sehestedt, Rosenpalm, Hoppe, Ulfeldt og flere senere bekjendte Officerer fra denne Skole. Det egentlige »Søkadet-Kompagni« med sin Skole paa Bremerholm oprettedes
først i Aaret 1701. Dog havde der længe forinden denne Tid be:
staaet Navigationsskoler, hvor der undervistes i Navigation og Sømandskab ; det sees saaledes, at en af Navigationen i hin Tid meget
for~jent Mand, Bagge Wandel, i Aaret 1647 ansattes som Direktør
for Navigationsskolen paa Bremerholm og i en lang Aarrække beklædte denne Post. Han udgav 1649 den ældste hos os kjendte
Lærebog, meget betegnende kaldet: »Det vaagendis Øje, det er en
liden ny dansk Gradebog «. 1641 havde Skibskaptain Hans Knudsen udgivet en Tabel over Solens Op- og Nedgang, og Aaret efter
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Skibskaptain Tyge Christensen en Bog kaldet »Ars navigandi c.
Disse dannede Grundlaget for de langt senere udkomme »Skatkammeroc af Lous og »Marinekalender«, som ben~ttedes indtil langt
ind i forrige Aarhundrede. Man ser altsaa, at Undervisningen var
i god Gang, og det er meget sandsynligt, at ikke faa af Flaaden,1,
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Officerer rekruteredes fra Navigationsskolerne, navnlig fra den af
Kristian den femte oprettede Skole i Stege. Det er sandsynligt, at
Skolen · i Stege har havt et mere borgerligt, og den paa Bremerholm
et mere adeligt Præg.
Foruden Undervisningsvæsenet sørgedes der ogsaa for Hydrografien; et Søkort-Arkiv indrettedes, Farvandene blev opmaalte og
Søkort tegnede; Kompasserne forbedredes af Ole Rømer og blev
forfærdigede af eksaminerede Kompasmagere. Endnu kan nævnes
fra dette Tidsrum, at Søkvæsthuset, som var oprettet af Frederik
den tredie 1658, i December 1674 blev underlagt Admiralitetet og
fra 1682 kun maatte optage de i Kongens Tjeneste saarede. Kristiansø anlagdes 1685 og opretholdtes som Fæstning indtil 1856.
Admiralitetets Ordning forblev under Niels Juels Bestyrelse omtrent uforandret; men med Ledelsen af Økonomien var man aabenbart i Forlegenhed og forsøgte forskjellige Ordninger. Efter Henrik
Bjelkes Død 1683 oprettedes igjen Generalkommissariatet for Flaa35"'
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den og Hæren under Baron .Jens J uels Ledelse; men allerede to
Aar efter, i 1685, udskiltes Flaadens Økonomi derfra og underlagdcs
to deputerede, der et Par Maaneder efter ligeledes overtog Hærens
Økonomi, som de atter opgav i Aaret 1690. Nogle Aar eller, 1694,

Kristlnnso i ,·orc Dngc med Resterne nf Ft~lnlngsonhcgene.
(Tegning ur Jolmn llolule).

oprettedes paany Generalkommissariatet for Flaaden og Hæren under Jens .Juels Præsidium, som han bestred indtil sin Død den 23de
Mai 1700.
Hermed er nævnt de væsentligste af de Foranstaltninger, som
blev trufne ved Flaaden og dens Værfter, medens Danmarks og
Norges berømte Admiral, Niels Juel, førte Præsidiet i Admiralitetet.
Det var i det hele taget en Fredsperiode, der kun afbrødes ved
Uenighederne med Hertugen af Holsten-Gottorp og Stridighederne
med Hamborg, hvilke fremkaldte nogle større Udrustninger, men ingen
Kampe. I Aaret 1683 rustedes saaledes en Flaade paa 26 Linjeskibe
og nogle mindre Skibe, som i August Maaned afseilede til Østersøen
under Niels Juels Kommando. Under Stridighederne med Hertugen
havde Sverige og Holland stillet sig paa dennes Side, medens Frankrig tog Parti for Kongen og sendte en Flaade paa 13 Linjeskibe,
kommanderet af Marquis de Preville, til Østersøen, hvor den
stødte til Niels Juels Flaade, og da Preville betragtede det som en
Ære at underlægge sig den berømte Admirals Kommando, fik Niels
Juel Overbefalingen over den store forenede Flaade. Denne opløstes
dog allerede i September, da Franskmændene seilede hjem, og i
Oktober afgik Resten af Flaaden til Kjøbenhavn. De følgende Aar
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foretoges flere større Udrustninger, men først i 1689, da det atter
truede med Krig med Sverige, sendtes en stor Flaade til Østersøen.
Den talte 25 Linjeskibe 6 Fregatter og 6 Brandere, var delt i tre
Eskadrer under Admiralerne Niels Juel, Kristian Bjelke og
Henrik Span , og afgik i Begyndelsen af Juni til Kjøge Bugt; men
da den svenske Flaade ikke viste sig i Østersøen, vendte Juel allerede tilbage igjen til Sundet den 31te Juli. Striden med Sverige blev
endnu mere truende,
da Hertug Kristian
Albrecht døde 1694
og efterfnlgtes af sin
Søn, den unge Hertug
•
• • ••
Frederik den fjerde, der sluttede sig
nærmere til Sverige
og ægtede den unge
Kong Karl den tolvtes Søster Hedevig
Sofie, og skjønt der
ikke indtraadte noget
Vnldemnr Slot pnn Tnnslnge, •om hnr Ulhort Niels Juel.
egentligt Fredsbrud,
saalænge Kristian den femte levede, gav det spændte Forhold dog
Anledning til aarlige større Udrustninger. Naar hertil føies, at de
sædvanlige Vagtskibe maatte holdes ude, at Krydsere maatte være
i Søen for at beskytte Handelsskibene mod Sørøvere og konvoiere
dem under Krigen mellem Vestmagterne, vil det sees, at Flaadens
Officerer og Mandskab havde ikke ringe Leilighed til at blive holdte
i Øvelse.
Det var en betydelig Virksomhed, den udmærkede Admiral saaledes udfoldede i Fredens Dage, og under denne førte han et lykkeligt Liv, saavel i sin Familie som i sin øvrige Omgangskreds. Han
eiede et Sted paa Kongens Nyton', hvor han saaledes boede i Nærheden af Admiralitetet, Bremerholm, Slottet og Havnen, de Steder,
hvor han daglig færdedes ; desuden var han Eier af Thorseng, Eriksholm og Totterupholm, som han dels havde kjøbt for sine Prisepenge, dels efterhaanden anskaffet ved Overskudet af sine Indtægter.
I økonomisk Henseende var han altsaa sorgfd og kunde, om han
havde ønsket det, gjerne have ført et glimrende Hus; men sligt laa
ikke i hans Karakter. Han var ligesaa tarvelig som beskeden, gjorde
sig aldrig til af sin Stilling, pralede ikke af sine Bedrifter og ønskede
ikke engang, at andre talte derom, naar han var tilstede. Han undgik Overdaadighed i Mad og Drikke, og holdt mest af jævn daglig
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Kost. Han var gudfrygLig og andægtig, aldrig kom nogen Ed over
hans Læber; hver Morgen og hver Aften holdtes Bøn i hans Hus,
med en Bøn til Gud gik han i Kamp, og kun Gud tilskrev han
Æren for sine Seire. »Den gode Hr. Niels «, eller •den gode gamle

Model ø.f Nic is Jucls Admirnlsldb • Chrisllnnus (J,•inlu s .
(Modellen , der- er el moderne Forsag pnn en Rekonstruktion uf Admlrnlskibct , hæn;;c r som J{lrl, cs kib I
Halmens Kirke. Pnn BIiiedet her er den nnbrugt fornn Nicis ,luels Gra ,·lrnpcl).

Ridder «, som Folkene kaldte ham, var en Pryd for sin Stand og for
sit Fædreland.
Han havde hele sit Liv igjennem nydt el godt Helbred, var
kraftig bygget, stærk og udholdende, og havde dertil det Held, at
han aldrig var bleven saaret. Først i Aaret 1693, da -han ved et
Uheld brækkede sin ene Arm, blev hans kraftige Legeme nedbrudt,
og skjønt Saaret heledes, gjenvandt han ikke mere sin fulde Styrke,
men led jævnlig heftige Smerter. Dog vedblev han at besørge sine
Forretninger indtil Slutningen af Aaret 1696, da han jkke mere
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kunde reise sig fra Sygeleiet; han hensoY den 8de April 1697 i sit
Hjem paa Kongens Nytorv, næsten 68 Aar gammel. Liget blev nedlagt i en Kobberkiste og henstod først nogen Tid i Hjemmet under
en med sort Fløil betrukken Himmel, hvorefter det med stor Høitidelighed blev bisat i Halmens Kirkes Kapel, og her hviler endnu
Støvet af Danmarks store Søhelt ved Siden af hans Hustrus, Søns
og Svigersøns Kister. Væggene omkring de indenfor et Jerngitterværk aflukkede Kister er prydede med ophøiede Billeder, der forestille Niels Juels Seiervindinger, og paa Bagvæggen sees hans Bryst-

Niels Juels Gaord pon Kon gens Nytorv, senere Thotts Pulre.

billede i Marmor omgivet af hans og hans Forfædres Vaaben;
nogle gamle Faner hænge ned fra oven. Til hvert Slagbillede hører
der en Forklaring i rimede Vers, og under Brystbilledet læses følgende smukke og kraftige Linjer af Thomas Kingo:
, Staa Vandringsmand, og sku en Søhelt an i Sten,
Og est Du selv ei Flint, da ær hans døde Ben .
Thi det er Hr. Niels Juel, hvis Man• og Ben og Blod
Med fyrigt Hjerte for sin Ifonges Ære stod,
Hvis Manddoms Drifter i saa mange Søslag stnar,
Og gjennem Hav og Luft og Land med Ære ganr,
En Mand af gammel Dyd og dansk Oprigtighed,
Af Ja og Nej og Ja. og hvad man godt og ærligt veed.
Hans Sjæl, den er hos Gud, hans Ben i denne Grav,
Hans Navn i Minde, mens der findes Vand i HaY.<

1695 var Niels Juels mangeaarige Ven og Medarbeider, Admiral
Henrik Span, afgaaet ved Døden, og havde saaledes kun i 5 Aar

424
beklædt Posten som Holmens Chef; han var en af de faa Hollændere, som ganske sluttede sig til sit nye Fædreland.
Heller ikke Kongen skulde længe overleve Niels Juel. I Begyndelsen af Aaret 1695 blev han angreben af Podagra, og var siden
den Tid aldrig rask, kunde næsten ikke gaa, men maatle lade sig
kjøre omkring i en Rullestol. Den 19de Oktober 1698 blev han paa
en Jagt i Jægersborg Dyrehave angreben og saaret af en anskudt
Hjort, hvorved hans legemlige Tilstand end mere forværredes. Den
25de August 1699 døde den kun 54 Aar gamle Kristian den femte.
Med sine store Mænd gik ogsaa det syttende Aarhundrede til
Hvile, og nye Personer fremstode paa den nordiske Skueplads. Landet var blevet forarmet, men Flaaden og dens Værfter var i en
ypperlig Tilstand, bedre end nogensinde før, og talte 33 Linjeskibe,
hvoraf det største, Fredericus Qvartus, var paa 110 Kan., 9
Fregatter, 33 Galeier og mindre Skibe, bevæbnede med 2,778 Kan. ,
og til hvis fulde Bemanding der behøvedes 17,446 Mancl. Af Defensionsskibe fandtes 27, der kunde føre 1,201 Kanoner. Med denne
imponerende Styrke gik Danmark det nye Aarhundrede og den med
Sverige truende Krig imøde.

Nicis Jucls liravmrele I Holmens Kirke.

Orlogsskib pan 66 Kanoner fra den skaanske Krigs Tid.
(Originalen I den historiske Modelsnmllng pnn Orlogsværftet I Kjøbenhnvn. Interessant ved den store Nøjagtighed, hvormed Relsnlngen er udført, og nd ni denne er et samtidigt Arbelde, lklte en moderne Efterligning').

DET ATTENDE AARHUNDREDE.
DEN STORE NORDISKE KRIG 1709-1720.
INDLEDNING.
o Aarhundreder var ikke endnu forløbne, siden Seilkrigsskibene
først begyndte at vise sig her i Norden, ja knap halvandet,
siden de væbnede med Kanoner tog Del i et større Søslag, og allerede nu ved det attende Aarhundredes Begyndelse kunde Tvillingrigerne vise tilbage til saadanne store Søslag som dem ved Øland
den lste Juni 1676 og i Kjøge Bugt den lste Juli 1677, samt ruste
en Flaade, der i Forhold til Landenes Størrelse og Befolkningens
Antal maatte kaldes stor og mægtig. Igjennem hele det attende Aar-

T

") Her og ved Beskrivelsen af de følgende af Samlingens Modeller er det af
B. W. Jord en in g udarbejdede Katalog fulgt.
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hundrede var Danmark-Norge en Sømagt i Ordets sande Betydning;
men Kampen var ogsaa dengang ganske anderledes henvist til Havet end i vore Dage. Aarhundredet begyndte her i Norden med en

Frederik den fjerde.
(Ener M:olcrl af Wahl paa Rosenborg),

stor og langvarig Krig, der udfyldte de to første Decennier, samtidig
med, at den store spanske Successionskrig (1700- 1713) udkjæmpedes
i Syd- og Vest-Europa.
Frederik den fjerde havde fulgt sin Fader paa Danmarks
og Norges Trone ved dennes Død den 25de August 1699. Han var
født paa Kjøbenhavns Slot den llte Oktober 1671, og altsaa henved
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28 Aar gammel, da han tiltraadte Regjeringen. Hans Opdragelse
havde været mangelfuld, men desuagtet blev Frederik den fjerde en
god, rettænkende og sparsommelig Konge, hvortil han maaske netop
lededes ved det Eksempel paa Ødselhed og Vellevnet han i in Ungdom havde havt for Øie. Som Prins foretog han et Par Udenlandsreiser og gjorde paa en af disse 1695 Bekjendtskab med den 4 Aar
ældre Prinsesse Lovise af M~klenborg-Giistrow, til hvem han viedes
den 5te December s. A. under glimrende Festligheder paa Kjøbenhavns Slot.
I Sverige, som paa den Tid maatte ansees for det Yigtigste Rige
i Norden, og som besad en stor Del af det nuværend e Rusland,
Landene om den finske Bugt og ved Østersøen, regjerede den unge,
ridderlige Konge Karl den tolvte. Han var født den 17de Juni
1682 og Søn af den fra den skaanske Krig bekjendte Kong Karl
den ellevte, efter hvem Flaadestationen og Værftet Karlskrona bærer
Navn, og Frederik den tredies fromme Datter Ulrika Eleonora. Endskjønt han kun var 15 Aar gammel, da hans Fader i Aaret 1697
døde, blev han dog af Stænderne erklæret fuldmyndig, var i legemlig og aandelig Henseende meget udviklet, dristig paa Jagten, øvet
i Vaabenbrug, bestemt og virksom. Som det sees, var han en
kjødelig Fætter til den danske Konge.
Ogsaa den gottorpske Hertug, der ligesom Kongen hed Freder i k den fjerde, var dennes Fætter, en Søn af Kristian den femtes
Søster Frederikke Amalie, og dertil Karl den tolvtes Svoger, idet han
var gift med dennes Søster Hedevig Sofie. Han var ganske jævnaldrende med Kongen og havde tiltraadt Regjeringen i Hertugdømmerne ved sin Faders, Hertug Kristian Albrechts Død 1694. Han
var en ærgjerrig Fyrste, der stod paa en meget spændt Fod med
den danske Regjering.
I Rusland herskede den berøn1te Czar Peter den første, kaldet den store. Han var født i Nærheden af Moskow den 30te
Mai 1672, og da hans ældre Broder Feodor, der ved Faderens Død
1676 var bleven udnævnt til Czar, døde allerede i Aaret 168:.!, udnævntes den IOaarige Peter til hans Efterfølger. Men hans ældre
Halvsøster, den rænkefulde Sofie, fik udvirket, at hendes Broder,
den aandssløve Ivan, ligeledes blev Czar, og at begge Fyrsterne stilledes under hendes Formynderskab, ja det lykkedes hende endogsaa
at faa Czar Peter fjernet fra Hoffet. Dette var maaske til Peter den
førstes Held· thi upaavirket af Hoffet og dets Smiger nød han en
omhyggelig Opdragelse under Genferen Leforts Ledelse, hans store
Evner udvikledes, hans Sjæl modnedes tidlig, han lagde sig efter
praktiske Kundskaber og lærte Folk.et at kj'ende. Han ytrede tidlig
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stor Kjærlighed og Anlæg for Hærvæsen og især Søvæsen, og drømte
om en glimrende Fremtid for det russiske Rige. Han voksede op,

Peter den store. (Efler el Stik).

hans sunde og kraftige Legeme udviklede sig, og alt fra Ungdommen
af viste der sig hos ham denne mærkelige Blanding af Civilisation
og Raahed, som i hele hans øvrige Levetid var Særkjendet ved
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hans Karakter; det var, som om han i sig forenede Fortiden
med Fremtiden eJler dannede Overgangsledet imellem en barbarisk
og en mere civiliseret Tidsalder. Thi dette var hans Opgave, som
han aldrig tabte af Syne: at gjøre Rusland fra en asiatisk til en
europæisk Stat, at hæve det russiske Folk op i Høide med de vestlige Staters Beboere og bringe det i Forbindelse med
disse. Da Prinsesse Sofie
drev sineRænker imod ham
saavidt, at hun endogsaa
stræbte at skille sig af med
ham, reiste Folket sig mod
den ærgjerrige Prinsesse,
som nødtvungent maatte
gaa i Kloster, og Peter den
første kom igjen til Magten. Han tog straks fat paa
Udviklingen af sine Planer,
oprettede en Hær, begyndte
at bygge en Flaade ved det
assovske Hav, og da hans
Halvbroder Ivan døde 1696,
foretog han Aaret efter sin
bekjendte Udenlandsreise
til Tyskland, Holland (Zaardam) og England, i hvilke
to sidste Lande han navnlig studerede Søkrigsvæsen
Generolodmlrnl Ulrik Kristian Gyldenla\'e.
og Skibsbyggeri.
(Efter Muler! poo Frederiksborg).
Ved Niels Juels Død
den 8de April 1697 havde Kristian den femte gjort , hvad man
vistnok maatte kalde et Vovestykke, ved at ansætte sin 19aarige
Søn Ulrik Kristian Gyldenløve som Præsident i Admiralitetet;
idetmindste maa Overgangen kaldes meget brat fra den gamle, erfarne Juel til den unge, uprøvede Gyldenløve. Men i den kommende
Krig skulde dog Kongens Valg blive retfærdiggjort, og flere af Gyldenløverne - danske Kongers uægte Børn - havde allerede udmærket sig som dygtige Krigere og Befalingsmænd. Den tidligere
omtalte Ulrik Frederik Gyldenløve, Statholder i Norge, var en Søn
af Frederik den tredie og en holstensk Dame, Margrete Pappen, og
udmærkede sig ved Tapperhed i den skaanske Krig; Ulrik Kristian
var Søn af Kristian den femte og Sofie Amalie Moth, født 1678 og
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yngre Broder til Feltmarskalkløitnanl Kristian Gyldenløve, der udmærkede sig i den spanske Successionskrig, men paa en Reise til
Danmark i Aaret 1703 døde af Kopperne i Odense, kun 29 Aar gammel. Frederik den fjerde maa dog have fundet, at hans Halvbroder
var temmelig ung til at beklæde saa høi en Post; thi et Par Maaneder efter sin Tronbestigelse udnævnte
han Præsidenten i
General kommissariatet Baron .J en s
.J u el til Generaladmiral, saaledes at
denne erfarne Mand,
der havde deltaget i
de fleste Felttog tilsøs under den skaanske Krig sammen
med sin Broder Niels,
kom til at staa over
Gyldenløve; men
han døde allerede
den 23de Mai*) 1700,
og Gyldenløve beholdt fra nu af den
høie Post lige indtil
sin Død. , Admiralitetet talte paa denne
Tid, foruden GeneHertug Frederik de n IJ c.-c.lc of Gotto rp .
raladmiralen, der var
(Efter cl snmlldlgl Slik).
Præsident, sam Llige
Flagmænd, d . e. Admiraler, Viceadmiraler og Schoulbynachter, saml 1
eller 2 juridiske Medlemmer. Der var 3 Admiraler, nemlig Frederik Gj edde, Mat hi as von Pau Isen og Kristoffer Ernst
von Støcken, af hvilke den sidste havde afløst Span som Holmens Chef 1695.
") I Aaret 1700 indfortes i Danmark og Norge den gregorianske Kalender eller
saakaldte , nye Stil • , idet man Iod den lste Marts følge umiddelbart efter
den 18de Februar, og saaledes bortkastede 11 Dage. I Almindelighed kan
det a ntages, at de Datoer, som er anforte for Aar efter 1700, er regnede
efter den nye, i tidligere Aar efter den gamle Stil. I det syttende Aarhunclrede var Forskjellen 10 Dage, i det attende 11 og i det nittende 12 Dage,
som den nye T idsregning er forud.

Fregnt .

Orlogsaklbe paa Frederik den fjerdes Tid.
Galel
Linjeskib.

Stykpram .
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Med disse Mænd i Marinens vigtigste Poster begyndte det nye
Aarhundrede. Krigen truede med at bryde ud. Hertugen af Holsten-Gottorp, der stolede paa sin ridderlige Svoger Kongen af Sverige,
indtog en fiendtlig Holdning overfor Danmark, anlagde flere befæstede Steder i Slesvig og forberedte sig paa Krig; England og Holland, der fremfor alt vilde søge at afværge en Krig i Norden, ikke
alene for Søhandelens Skyld, men ogsaa paa Grund af Begivenhederne i det sydlige Europa, sluttede sig til Sverige og til Hertugen.
Danmark havde allerede i 1699 sluttet et hemmeligt Forbund med
August af Polen og Czar Peter af Rusland imod den unge sYenske
Konge, om hvis fremragende krigerske Evner man endnu ikke havde
nogen Anelse.
Den danske Konge begyndte Fiendtlighederne, ægget hertil af sin
hertugelige Fætters og Navnes Anmasselser. Straks ved Aarets Begyndelse, allerede i Januar Maaned nedsattes en Kommission med
det Hverv at skaffe Søfolk til Flaaden, og denne lykkedes det i kort
Tid at faa hvervet til Maanedstjeneste i Danmark, Norge og flere
andre Steder, over 6,500 Mand, hvoriblandt 75 Officerer. Skibene
udrustedes og inddeltes i 5 Eskadrer under Kommando af Generaladmiral Jens Juel, der tillige førte den lste Eskadre, medens de andre blev tildelte Admiralerne Gyldenløve, Gjedde, von Paulsen og
von Støcken. Odren, ifølge hvilken denne Ordning blev fastsat, er
dateret den 29de Marts 1700, og den viser, at Niels J uels dygtige
Broder virkelig har været tildelt en høi Kommando som Chef for
en Flaade paa omtrent 30 af de største Skibe og med sit Flag vaiende paa det berømte Linjeskib Christianus Qvintus; men det
blev kun af kort Varighed. Allerede den 7de Mai fratraadte han
paa Grund af Sygdom sin Kommando, der blev overgivet til den
unge Generaladmiral-Løit. Gyldenløve, hvem Admiral von Paulsen
og den deputerede i Generalkommissariatet, Etatsraad Ole Hansen,
skulde bistaa som Raadgivere. Den 24de Mai, Dagen efter Jens
Juels Død, afseilede Gyldenløve med Flaaden, der talte 21 Linjeskibe, til Hannøbugten Nord for Bornholm for at holde Øie med
den svenske Flaade i Karlskrona og hindre svenske Troppers Overførsel til Halvøen.
Landkrigen var da allerede i fuld Gang. Den 21de Marts var
en Hær rykket ind i Hertugdømmerne, havde ødelagt de af Hertugen opkastede Skanser og i Slutningen af April lagt sig for Tønning; men en svensk og lyneborgsk Hær faldt snart efter ind i Holsten og stansede allerede i Juni Maaned de Danskes Fremtræn gen.
England og Holland traadte nu til for at hindre videre Fiendtligheder og sendte en forenet Flaade under Admiralerne Rooke og
Vor Somngt D.
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Al mon de til Sundet, hvorfor Gyldenløve forlod Østersøen med den
dansk-norske Flaade og trak sig tilbage til Kjøbenhavns Rhed, hvor
han ankom den 12te .Juni; 14 Dage eller ankom de forenede Flaau
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Kort over Farvandet omkring l(jobcnhavn.

der til Sundet og · ankrede ved Kronborg. Skjønt det var en Styrke
paa ikke mindre end 23 Linjeskibe, som England og Holland havde
afsendt til Danmark, var Flaaden ved Kjøbenhavn dog næppe vegen
tilbage for den, naar ikke Svenskerne tillige havde givet Livstegn
fra sig; men kort efter, at Gyldenløve havde forladt Bornholm, var
den svenske Flaade paa 38 Linjeskibe og 10 Fregatter under Admiral Wachtmeister stukket i Søen og ankom til Dragør den 7de
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Juli. Det gjaldt om at forhindre dens Forening med de fremmede
Flaader udfor Kronborg.
Drogden kaldes som bekjendt det Løb, som ligger imellem
Amager og Saltholm og forbinder Kjøge Bugt med Øresund. I den
sydlige Ende af dette Løb ligger en lille Grund, Kvartusgrunden,
paa hvilken der nu findes et Fyrskib, Sandbanker og Rev strækker
sig ud fra Amager og Saltholm saavel imod Syd som ind imod

Kjøbenhavns Bombnrdcment 1700.

(Snmlldlgt Billede).

Drogden, der derved bliver et temmelig smalt Løb. Tusinder af
Skibe passerer aarlig derigjennem frem og tilbage, men det er meget
vanskeligt for et større Skib at krydse sig igjennem. I den nordlige
Ende af Drogden, udfor Kjøbenhavn og Nordenden af Saltholm,
ligger Midde 1grunden, der skiller Drogden i to Løb, nemlig H o 11ænderdybet imod Øst mellem Saltholms Flak og Middelgrunden,
og Kongedybet imod Vest mellem denne Grund af Refshalen,
hvor nu Søforterne fra Prøvesten til Trekroner ligger. Den store
Fart gaar igjennem Hollænderdybet. Farvandet Øst for Saltholm,
imellem denne Ø og den svenske Kyst, er opfyldt af Grunde og
derfor vanskeligt at passere, hvilket maa ske gjennem den saakaldte F 1in ter ende der vel kan beseiles af omtrent ligesaa store
Skibe som Drogden, men kun faa Skibe gaar denne Vei, hvortil der
udfordres et nøie Lokalkjendskab.
Da Kong Frederik, som opholdt sig i Holsten, fik Underretning.
36"'
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om den svenske Flaades Ankomst til Dragør, afsendte han Befaling
til Gyldenløve om at lægge sig med Flaaden ved Middelgrunden, eventuelt forsænke Hollænderdybet og gjøre alt for at hindre den syenske Flaades Forening med den engelske og holland ske, hvorved
Fienden vilde komme til at raade over en meget betydelig Overmagt, 61 Linjeskibe imod Gyldenløves 29. Men Wachtmeister lod
sig ikke holde tilbage. Da han ikke dristede sig til al forcere Drogden og optage en Kamp i det snævre Farvand, indlod han sig paa

l(nrl den !oh-les Landgang ,•ed Humlebæ k.

(Samtidigt Billede).

hvad der maatte ansees for et mindre Vovestykke: han seilede med
Flaaden gjennem Flinterenden og naaede sine allierede uden at
blive forulempet af de Danske; kun 4 Skibe løb sig fast paa
Grunden, dog uden at lide væsentlig Skade. Den store Flaade nærmede sig nu Kjøbenhavn, hvor de Danske trak sig tilbage til Hheden, og et Bombardement paa lang Afstand, uden Eftertryk og uden
Virkning, fandt Sted i Dagene fra den 26de til den 28de Juli.
Bjørnen var indespærret i sin Hule, og den unge svenske Løve,
Kong Karl, havde ved Efterretningen om Kampens Udbrud forladt
sil Hjem og sit ubundne Liv for at ile derhen, hvor han kaldtes af
Kanonernes Torden. »Denne skal herefter v~re min Livmusikl«
udbrød han, og saaledes blev det ogsaa lige til hans Død. I Skaane
samlede han en Hær paa 10,000 Mand Fodfolk og 5000 Ryttere,
satte den 4de August over Sundet og landede med Tropperne ved
Humlebæk. Hans heftige Sind og Ilterhed viste sig allerede ved
denne Landgang, Udskibningen gik ham ikke hurtig nok, Baadene
maatte løbes iland paa Kysten, selv sprang han i Vandet, som gik
ham til Halsen, og vadede ind, og hans OmgiYelser maatte følge
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hans Eksempel. Den svenske Hær mødte næsten ingen Modstand
paa Sjælland, ja Bønderne viste endog den elskede Prinsesse Ulrika Eleonoras Søn en vis Hyldest, og han opslog i al Ro sit Hovedkvarter paa Enrum ved Vedbæk.
Kong Frederiks Haab var slaaet feil, han havde ikke været forberedt paa saa rask en Bevægelse fra sin Modstanders Side og
maatte være glad ved hurtig at kunne slutte Fred paa taalelige Vilkaar. Freden blev undertegnet i Traven dal, ved Travefloden i
Holsten, den 18de August, Hertug Frederik fik Ret til at anlægge
Fæstninger og modtog desuden en Sum af 260,000 Rdl., de forenede
Flaader forlod Øresundet, Kong Karl seilede den 3die September
tilbage til Helsingborg for at begynde sit glimrende Tog imod Rusland og Polen, og den kortvarige Krig var tilende, eller rettere foreløbig stanset.
Karl den tolvtes mærkelige Tog i det østlige Europa var mere
skikket til at hæve ham som en national Helt, end til at skaffe
hans Fædreland Magt og Betydning. Han drog først mod Rusland
og seirede den 30te November 1700 ved Narva med en Hær paa
10,000 Mand over 45,000 Russere. Derpaa vendte han sig imod Polen, hvis Konge, August, han vilde have afsat. Medens han krigedes her i flere Aar og vandt adskillige glimrende Seire, benyttede
Czar Peter sig af hans Fraværelse til at erobre de fleste af de svenske Provinser ved Østersøen, hvor han 1703 lagde Grunden til
Ruslands senere Hovedstad Petersborg. 1706 sluttede Kong Karl
Fred med Kong August i Alt-Ranstadt; men istedetfor at drage
hjem og tilbageerobre de tabte Provinser, forlagde han Krigen til
det Indre af Rusland, hvor han efter det ulykkelige Tog til Ukraine
i Aarene 1708 og 1709 led et forfærdeligt Nederlag ved Pultava den
8de Juli ; hele den svenske Hær blev fuldstændig ødelagt og Kong
Karl selv maatte flygte til Tyrkiet og søge Beskyttelse hos Sultanen.
Da var det, at Krigen med Danmark og Sverige udbrød paany,
efterat Danmark i 9 Aar havde kunnet træffe sine Forberedelser,
en Tid, som heller ikke hengik ubenyttet. Skibsbyggeriet var drevet med Kraft under Kommandør Judiebærs Ledelse; foruden adskillige Fregatter og en del mindre Skibe var der paa N yholm i
Aarenc fra 1700 til 1709 bygget 11 nye Linjeskibe, og et 12te, Lo 11and paa 50 Kanoner, blev sat i Vandet 1711. Ved Krigens Udbrud talte Flaaden 42 Linjeskibe, blandt hvilke der vel var flere
ældre, tildels ubrugelige, saasom Tre Kroner (84), Prins Georg
(70) og Charlotte Amalie (60), der om Vinteren 1712- 13 sænkedes paa Nordenden af Refshalegrunden for at danne Grundlaget
for Batteriet Trekroner, Delmenhorst (48), der tilligemed en
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flydende Dok samme Vinter sænkedes paa Refshalens Østkyst for
at danne Batteriet Prøvestenen. Norske Løve (82), der ligeledes
sænkedes paa Rheden, Christianus Qvintus, Prins Frederik,
Mars, Ch u rprinsen, M erk u ri us, Anna Sofie , Svanen, Ch ristian us Qvartus, Gyldenløve, Engelen og Neptunus, der
vel var gamle, men dog gjorde god Tjeneste i den første Del af
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Krigen. Fradrages disse 16, bliver der endnu 26 fuldgode Linj eskibe tilbage, blandt hvilke kan næn1es Fredericus Qvarlus
(110) og Elefanlen (90), Danehrog (94), .Justilia (90), Tre Løver (78), Prins Christian og Sofie Hed evig (76), Venden
(72), Dronning Lovisa, Havfruen, .Jylland og Prins Georg, (70), Beskjærmeren og Ebenelzer (64). Det største ar
Linjeskibene havde en Besætning af 950 Mand, det mindste 290.
Af Fregatter var der, foruden 2 paa Elben, 9 i Sundet, hvis Antal
forøgedes væsentlig undet· Krigen, navnlig ved Erobring; de førte
fra 20 indtil 44 Kanoner. Desuden hørte til Flaaden en Mængde armerede Snauer, Hukkerter og mindre Skibe samt nogle Galeier, foruden
den norske Galeiflaade (12 til 14 Fartøier), Skjæ1·baade, Defensionsskibe og andre bevæbnede Skibe. For atgjøredennestore
Liste fuldstændig maa endnu tilføies, at der under Krigen byggedes
en hel Række bevæbnede Skibe og Pramme - - Hjælperen (46),
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Hjælperinden (36), Noæ Ark (34) o. s. v. - samt Bombarderfartøier. Efter et løst Skjøn kan den Søstyrke, som Danmark og Norge
raadede over i Løbet af den nordiske Krig - uden dog at være
rustet paa en Gang - anslaas til det betydelige Antal af 177 Skibe
med 4,783 Kanoner (hvoraf 46 Linjeskibe med 2,972 Kan.) foruden
45 armerede Barkasser, Chalupper og Skjærbaade med 201 Kanoner, og 28 Koffardiskibe med 92 Kanoner. Til hele denne Styrke

Orlogsskibet Prins Cnrl pnn 50 Kunoner. 1606-1736.
( Frn Modelsnmllngen pnn Orlogsværftet I Kjobenhnvn. Den ældste Model, hvis Navn med Bestemthed kjendes).

behøvedes en Besætning af over 32,000 Mand, hvoraf Linjeskibene
alene tog 21,300.
Tal og Lister, indflettede i en Skildring, som efter sin Natur
skal kunne læses med en vis Lethed, er egentlig ikke meget underholdende; men de kan ikke ganske undgaas og har dertil
ved nøiere Betragtning deres store Interesse. Kaster man blot et
Blik paa dem og sammenligner dem med foregaaende og efterfølgende Tal, da vil det vise sig paafaldende, hvor hurtigt og til hvilke
store Dimensioner den dansk-norske Flaade udviklede sig. Over 40
Linjeskibe, over 5000 Kanoner! og nogle af Skibene var meget store,
vistnok Tredækkere. Paa Orlogsværftet findes Modellen til en fuldstændig Tredækker, kaldet E 1e fan ten, som maa antages at være
den i 1703 byggede. Men var Elefanten Tredækker, maa Fredericus Qvartus, Danebrog og Justitia ogsaa have været det.
Hvad der ikke kunde siges. med Sikkerhed om Niels Juels største
Skibe, at de førte tre fulde Batterier foruden Skanse og Bak, kan
vistnok siges om disse. Flaaden stod saaledes med Hensyn til Skibenes Størrelse næppe tilbage for nogen anden europæisk Flaade
paa den Tid.
Og nu Besætningen, 32,000 Mand eller, da disse ikke fandt Anvendelse paa samme Tid, saa dog over 25,000, hvoraf de allerfleste
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maatte være Søfolk; dette var et meget betydeligt Antal i Forhold
til Landenes Befolkning. Men ogsaa herpaa havde man havt Opmærksomheden henvendt, efternt det i Aaret 1700 havde vist sig,
hvor vanskeligt det var at skaffe de fornødne Folk ved Hverving.
Den faste Besætning var i Forhold til Flaadens Størrelse ikke betydelig; den talte kun 123 Officerer, hvoraf 4 Admiraler og 6 Schoutbynachter, foruden det i 1701 paa Bremerholm oprettede SøkadetKompagni med 4 Officerer og omtrent 60 Kadetter. Den faste Besætning til Skibene var omtrent 2,400 Underofficerer og menige, og

Tredækkeren Elefanten. 1703- 28.
(Fro ModclsnmllnJ{en. Gulioncn mnngler. men der er ikke T,·h·l om, al søavcl Gallon som del mægtige Ag.
tcrapcil har været prægtigt udstyrede. Sldbcl \'or under Udrustning I næsten alle Krlgsunrenc og valgtes
som Regel lll Hove,tnnndcns Genernl-Admlralsldb. Levninger nr delle Skib eksisterer den Dag ldag, Idet
det i 1728 blev grundsnl Nord for • Finndens Leie t ln•or del danner Fundomcnlcl for den lille Ø, der
endnu koldes Elefanten . Ved Repnrntlon nf lloh·icri,et I 1878 viste del sig, ni Skibets Bund slnnr ufortærct med ,Jærnbolte I det temmelig friske T1·u.?}.
1

føjedes hertil Haandværkerkorpset, det ved Halmen, Tøihuset og
Kristiansø ansatte Mandskab, kunde hele den faste Stok anslaas
til omtrent 4,500 Mand.
Naar Flaaden skulde rustes: antoges private Kaplainer, Løitnanter, Skippere, Styrmænd o. s. v. i Maanedstj eneste, og det
nødvendige Mandskab bragtes tilveie igjennem Indrulleringen.
Denne Institution, der allerede var forsøgt under Kristian den
femte, men igjen opgivet, og i hvis Sted man havde indført den
kostbare Foranstaltning at samle og underholde endel Søfolk paa
Møen, blev fuldstændig ordnet i Begyndelsen af Aarhundredet,
traadte i Virksomhed 1706 og har med nogle Modifikationer holdt
sig lige indtil vore Dage. I Førstningen var Indrnlleringen, der nu
er en bunden Værnepligt, dog en frivillig Sag; men de indskrevne
erholdt saa væsentlige Begunstigelser, saasbm Fritagelse for personlig Skat, Ret til at deltage i Fiskeri og Lodsning m. m., halv Lønning naar de blev stoppede, at deres Antal hurtigt voksede. Lan-
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det blev delt i tre Mønstrings-Distrikter, og en høieststaaende Søofficer ansat som Chef i hvert Distrikt.
Præsident i Admiralitetet var ved Krigens Udbrud fremdeles
Gen.-Adm.-Ltn. U. K. Gyldenløve, som i ,Juni 1711 udnævntes til
General-Admiral. Af Admiralerne var F. Gedde henimod 70 Aar gammel og afgik
fra Marinens Tjeneste 1713;
M. von Paulsen døde 1710;
C. E. von Støcken nedlagde
sin Post som Holmens Chef
1710 og afløstes af Schoutbynacht O I e J u di c hær, som
under Kr.igen forfremmedes til
Viceadmiral (1714) og Admiral (1718). Schoutbynacht C.
T. Sehestedt var Chef for
Søkadet-Kompagniet. Peter
Raben forfremmedes 1710 til
Schoutbynacht og samme Aar
til Viceadmiral; Kristian
Karl vori Gabel udnævntes
1710 til Kaptain og Aaret efter
til Kommandør.
De øvrige Officerer, som
spillede en fremtrædende Rolle
under Krigen, vil efterhaanden blive nævnte - men der
var dog en, som allerede nu
bør omtales, hvis Navn, næSaofficer fra c. I i00.
sten ligesaa uadskilleligt fra
den nordiske Krig som selve
Karl den tolvtes, er vandret fra Slægt til Slægt og endnu lever i
Folkemunde trods hans høie foresattes, Gyldenløve, Raben, Gabel
og flere. Denne Mand var Søhelten Peter Tordenskjold.
En Dag i Eftersommeren 1704 spadserede en lille, velbygget norsk
Gut paa henved 13 Aar, med kraftigt, mørkt Haar og store, livlige,
blaa Øine, op og ned ad Kjøbenhavns Gader fra Bremerholm til
Havnen, derfra til Slottet og tilbage igjen. Kong Frederik havde
nylig været i Norge med sin kongelige Jagt Elefanten, ledsaget
af en Eskadre paa 2 Linjeskibe og 6 Fregatter under Schoutbynacht
P. Rabens Kommando, og med denne Eskadre var den norske Dreng
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kommen ned til Hovedstaden, en af Kongens Betjente havde efter
hans indtrængende Anmodning taget ham med sig. Nu stod han
ene i den store By, uden Slægt eller Venner: thi hvad havde det
vel hjulpet ham dengang , om han havde sagt at hans Navn var
Peter Jan sen Wess el? - senere blev dette Navn bedre kjendt.

(Opført 170~ I Størestrædc.

Gcncrnlkommlssorintcts Bygning. (Efler Thu1•oh).
Gjenncm den store Port vnr Ho,·cdlndl{nngen til Halmen.
Admlrnlllctct sine Møder),

I llygnlnJ.{cn holdt

Men han var saa heldig at træffe en god, rettænkende Mand,
Kongens Skrillefader Dr. Peter .Jespersen, der følte sig tiltalt af
den frimodige, raske Dreng og tog ham i sin Tjeneste. Saaledes
var Peter foreløbig forsørget.
Wessels Forældre boede i Trondhjem, hvor Faderen, .Jan Wessel,
var Raadmand, næppe noget stort Embede, naar man erindrer, at
Indtægterne skulde strække til for al forsørge en Børneflok paa seks
Døtre og tolv Sønner, ovcnikjøbel ,·ilde Krabater, der holdt mere
af at streife om ved Havnen og paa Gader og Torve end sidde over
Bogen i Stuen. Peter, som fødtes den 28de Oktober 1690 eller 1691,
var den tiende af Sønnerne, og han stod ikke tilbage for nogen af
sine Brødre i Lystighed og overgivne Indfald. Der fortælles mange
Træk fra hans Drengeaar, mange Puds, han spillede sine Lærere
og foresatte, som vidner om et opvakt Sind, et lystigt Gemyt, skjønt
de foraarsagede hans Forældre mange Bekymringer og Frygt for,
at han aldrig vilde blive til noget i Verden. Bogen holdt han ikke
af, den lod han helst ligge; i Skolen sloges han kun med de andre
Drenge. Han blev derfor taget ud af Skolen og sat i Lære hos en
Skrædder, men spillede ham det ene Puds efter det andet og løb
tilsidst bort fra ham. Og da saa Kong Frederik 1704 kom op til
Trondhjem, da Byen gjenlød af Fester, da Hofmænd og Officerer i
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prægtige Dragter og Betjente i skinnende Livreer sværmede om i
Gaderne, blev den unge, opvakte Gut saa henreven af dette Liv, at
han knyttede sig til en af Lakaierne og da Kongen var reist,
var ogsaa Peter W esse! forsvunden fra Trondhjem.
Spørgsmaalet om hvornaar W essel blev født, er ikke ganske
afgjort. I lange Tider, fra den ene Slægt til den anden, har man i
ethvert Tilfælde i Danmark været af den Anskuelse, at Fødselsaaret
var 1691. Det ligger i, at C. P.
Rothe, som i Aaret 1747 udgav sit
bindstærke Værk: »Den danske Søe
Heldt og Vice-Admiral Peder Tordenskjold «, angiver Fødselsaaret til
1691, og den lange Række af Forfattere , h vem den senere Tordenskjolds-Litteratur skyldes, har alle
b etragtet Rothe som Autoritet og
fulgt hans Angivelse. At dette har
været til en vis Grad berettiget af
den Grund,atRothesArbeide udkom
saa kort Tid efter Tordenskjolds
Mcdnillc over Norg'csrclsen 1704.
Død, at Admiralens Fødselsaar end(i'oresllller Kongen • med Retfæ rdighed og O,·crnu rnaatte an sees for almindelig
flod I Folge, ).
bekjendt, kan ikke nægtes, og endvidere strandede senere Forfatteres Selvundersøgelser paa den Omstændighed, at det hverken i Rigsarkivet, i Holmens Kirkes Arkiv
eller paa Rosenborg lykkedes at finde noget Dokument eller Efterladenskab, som kunde give nogen Rettelse til det almindelig antagne,
at Tordenskjold var født i Aaret 1691.
Naar der imidlertid er Tvivl tilstede om den absolute Rigtighed
af dette Aarstal , er Grunden den, at den "'esselske Familiebibel,
som endnu er i Behold, angiver Fødselsaaret til 1690. I den gamle
Bibel, som eies af Kommandørkaptain Richard Klingenberg i Borten,
findes nemlig en Række Optegnelser fra Raadmand W essels Haand
angaaende alle hans Børns Fødsel og Daah, og da disse Notitser
kan antages at være indførte i Bibelen efter Datidens Skik og Brug
samtidig med hvert enkelt Barns Fødsel og Daab, e1· dette Udsagn
ikke uden Værdi.
Opholdet hos Dr. Jespersen i Kjøbenhavn tiltalte ham ikke;
hans Hu stod til noget mere end at børste Støvler og gaa tilhaande
i Huset. Virksomheden i Havnen og paa Holmen opfyldte hele
hans Tanke, de mange Skibe, Søfolkene, som kom hjem fra de lange
Reiser og snart igjen drog bort, de stolte Orlogsmænd, som laa
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fortøiede ved Nyholm. Kadetterne og Lærlingerne, som eksercerede
paa Bremerholm og gik tilveirs i Reisningerne, alt dette var noget
ganske andet at se paa end Doktorens stille Stuer. Hans Længsel
steg, han maatte ud i Livet, og det forekom ham, at han ikke kunde
gjøre noget bedre end at skrive lige til Kongen, som bedst maatte

T rondhjem oml<rin ~ 1 i 00.

kunne hjælpe ham. Han maatte være sin egen Lykkes Smed, og
da der hos ham aldrig var langt fra Beslutning til Handling - et
Karaktertræk, som fremtræder fra hans allertidligste Tid - opsatte
han følgende Bre v, der virkelig kom Kongen for Øie og blev Grundlaget for hans karle og glimrende Livsbane. Brevet lød med nogen
Stilrettelse saaledes:
, Stormægtigste allernaadigste Arvekonge og Herre! Udi allerdybeste Underdanighed nedfalder jeg fattige, unge Person for Eders
Kongl. Majst., at som jeg for omtrent to Aar siden er bleven nedsendt *) fra min gamle Fader Johan W essel, Eders Kongl. Majestæts
allerunderdanigste Raadmand i Trondhjem i Norge, formedelst mine
mange andre, nemlig sytten smaa og store Sødskendes Paahæng,
at forsøge her nede min Lykke, og som jeg nu er i Tjeneste hos
hans Høiærværdighed Doctor Peter Jespersen, og min Lyst som et
ungt Menneske ikke dertil saaledes findes at henslide min Tid, men
mit Sind stedse genegent til, Eders Kong!. Majst., at exerceres, med
~) Dette kan dog ikke være rigtigt, da han tog ned til D:111mark uden Forældrenes Vidende.

Blod uf en Bibel, som hur tllhort \\'csscls F'ndcr.

Indeholder Optegnelser om olie Dornenes Fodscl.
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Tiden dertil at avancere noget bedre, og nedfalder derfor allerunderdanigst, at Eders Kongl. Maj st. af høie N aade og Miskundhed vilde
allernaadigst forunde og hjælpe mig til at blive en Cadet, at
exerceres tillige med de andre paa Holmen, da jeg al min Tid med

Galioner frn det 18. Aorhunclretlc.
(Orlogsvrerflels Modelsømllng).

Liv og Blod skal stræbe at leve efter allerunderdanigst Pligt til
Eders Kongl. Majsts. Tjeneste, tro, aarvaagen og flittig efter al yderste •
Kraft og Evne.
Forbliver Eders Kongl. Majests. allerunderdanigste,
allerringeste Tjener
Peter Jan sen VVessel.
Kjøbenhavn d. 28de Marts Anno 170fi.«
Tiltalt af den unge Andragers aabne og hengivne Udtalelse, lod
Kongen ham ansætte som Lærling ved Holmen, i hvilken Stilling
han ikke alene nød Undervisning hjemme, men sendtes afsted paa
længere Reiser for at uddannes som Sømand. Saaledes kom han
paa et Tog til Guinea og udviklede sig hurtig til en rask, djærv
og kraftig Sømand; han lærte Sølivet at kjende fra Grunden af, levede som Matros blandt Matroser, hvorved han fik den bedste
Forestilling om de underordnedes Tanker og Fordringer. Han viste
sig tidlig at være i Besiddelse af en udmærket Forstand og Dømmekraft, et skarpt Øie, en fast Karakter og et ædelt Hjærte, stor Udholdenhed og legemlig Styrke. Den 11 te Januar 1709 udnævnte
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liunoncr fro Frederik den fjerdes Tid.
A. 100 Pds. Jernsklbslmnon 1m11 Fod; pn_n Bngslykkcl lndskrlncn :
• In Norwegen bm ich entsprossen
Vnl In selblgc Lnndt gcgosscn.
Anno 1692.
P. Busllng, .
Det Nnvn, som disse meget mærl<clJgc Plcccr førte, nemlig Dæksfcjerc , synes nt lyde pan, nl de min•
dre har været bestemte til at udshydc Bomber end til ol bruges med Knrhcslcer for ol rydde Dtckltcl
for entrende Fiendcr. 8. 100 Pds. Mctnlmorler, sno)(D}dct snchslsk Mol'lcr med l{uglclmmmer, slobt
1714. C. Sklhslmnon frn Arscnnlcl pnn Orlogs,·ærftel I Kjøbcnhnvn. 0 . G Pd1. Metnlkunon, stobt 170:1.
E. 12 Pds . Jcrnhnublls.

Kongen, som dengang var i Venedig, ham til Søkadet med 52 Rdl.
i Gage, da en Plads netop var bleven ledig; kort efter seilede han
til Ostindien med en af Kompagniets store Skibe og kom først tilbage herfra 1710, da Krigen var i fuld Gang.
KRIGEN INDTIL KARL DEN TOLVTES HJEMKOMST.
Gjemt er ikke glemt. Frederik den fjerde kunde ligesaa lidet
som sin Fader glemme, at de skaanske Provinser. var bleven Danmark berøvede, han pønsede bestandig paa at tilbageerobre dem,
havde i denne Hensigt begyndt Krigen i Aaret 1700 og tænkte nu,
da den stolte svenske Hær med dens ridderlige Anfører og Konge
var bleven tilintetgjort ved Pultava, kun paa at drage Fordel af
dette forfærdelige Nederlag. Hans opsætsige Fætter og Navne, den
gottorpske Hertug, der havde ledsaget sin Svoger Karl den tolvte
paa hans Tog i Polen, var falden ved Klissov den 19de Juli 1702,
og hans Søn Karl Frederik, som da kun var to Aar gammel, levede
med sin Moder, den svenske Konges Søster Sofie Hedevig, i Stockholm, medens en Formynderregjering styrede Hertugdømmernes Anliggender. I denne sad den mod Danmark fiendtlig sindede Baron
Gørtz, der laa i stadig Strid med dets Regjering, indtil de Svensk.es
Nederlag i Rusland bragte ham til at øve større Forsigtighed, og
de indbyrdes Stridigheder bilagdes ved Forliget i Altona 1709. Danmark følte sig altsaa nogenlunde sikker paa denne Kant.
Da den svenske Hærs seierrige Fremgang stansedes i Ukraine,
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var Kong Frederik i Udlandet. I November 1708 var han reist til
Italien, hvor han opholdt sig indtil midt i det følgende Aar, og paa
Tilbageveien i Juni Maaned fornyede han i Dresden sit Forbund
med Kong August af Polen, der tillige var Kurfyrste i Sachsen,
hvilket Forbund kort efter tiltraadtes af Kong Frederik den første
af Preussen. Da Kongen kom hjem, og Efterretningen om Karl
den tolvtes Nederlag naaede Kjøbenhavn, blev der taget fat paa
Forberedelserne til Krigen. Det havde - saaledes forudsatte man været Kong Karls Plan,
saasnart han havde beseiret Rusland og Polen,
at vende sig imod Danmark og udfør e, hvad
der ikke var lykkedes
for hans dristige Forgjænger Karl Gustav, at
bringe Norge til Sverige
og Hertugdømmerne indtil Kolding til Hertugen
af Holsten-Gottorp, saaledes at Kong Frederik
kun beholdtN ørrejylland
og Øerne. Paaskud til
August den nnden nf Sachsen- Polen.
Krig lod sig vel finde,
det mangler sjælden, naar Krig først er besluttet, og da Czar Peter
af Rusland tillige havde tiltraadt Forbundet imod Sverige, blev Krigen erklæret den 28de Oktober 1709, den sidste Krig, som Nabomagterne paa begge Sider af Sundet har kjæmpet med hinanden.
I August Maaned var Flaadens Udrustning allerede paabegyndt,
og blev dreven med al Kraft. Den svenske Flaade var noget større
end den dansk-norske; siden Freden i Lund var der i Sverige bygget
ikke mindre end 37 Linjeskibe paa over 50 Kanoner, og i 1709
talte Flaaden 48 Linjeskibe, 7 Fregatter og 4 Skytskibe, foruden
Galeier og mindre Fartøier. 7 Linjeskibe og nogle Fregatter havde
Station i Gøtheborg, medens Hovedstyrken laa i Karlskrona. Kun
Danmarks og Norges Flaade kunde stilles imod denne Sømagt;
Rusland havde først nu tænkt paa at skabe sig en Flaade, og Preussen
havde ingen Skibe. Det var derfor ikke nogen let Opgave som
stilledes paa Søen, saameget mere som Danmark maatte dele sin
Styrke mellem Østersøen og Kattegattet-Nordsøen, mellem KarlsVor Somagt. D.
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Mnlroser frn Frederik den f]ertlcs Tid.
(Frise paa Rosenborg),

krona og Gøtheborg, og da Havet umiddelbart efter Krigens Udbrud oversvømmedes af svenske Kapere, det vil sige Skibe, forsynede med svenske Kaperbreve, var der nok for Flaaden at tage
fat paa. Endnu var det vanskeligt at skaffe det fornødne Antal
Folk; Indrulleringen var ikke kommen ret i Orden, og en ikke ringe
Del af Besætningerne maatte hverves. Dertil kom, at Finansernes
slette Tilstand under Krigen gjorde det umuligt at lønne Mandskabet tilstrækkeligt og i rette Tid, saa at de hjemmeværende Familier formelig led Nød og mange maatte tilbetle sig det daglige
Brød. Men ligemeget ! · Søfolkene mødte dog, udholdt Savn, Anstrængelse, ofte haard og raa Behandling, smal Kost og slette Pro,•isioner, og lød der end nu og da Klynk og Klage, var Tarp.pen
altid parat til at dæmpe ethvert Udbrud af Misfornøielse.
Viste der sig saaledes Vanskelighed ved at skaffe Folk til Skibene, saa var dog Besværligheden ved at skabe en Hær endnu langt
større. De bedste Tropper, de bedste Generaler og Officerer var i
fremmed Sold; kjæmpedc i Tyskland, i Nederlandene og Italien, og
skjønt de der indlagde sig megen
Hæder for Dygtighed og Tapperhed, havde de dog kunnet gjøre
bedre Fyldest hjemme, da Fædrelandet trængte til sine Sønner. Alligevel samledes paa Sjælland en
Hær paa 16,000 Mand under Anførsel af Grev Reven ti o v, og da
Gyldenløve havde faaet samlet
et tilstrækkeligt Antal Skibe i Sundet, blev denne Hær ført over til
Spell nf et l.injcsldh fru del 18 Anrhundrcde.
Skaane og landsat Syd for Helsing(OrlogS\·ærnct).
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borg ved Fiskerleiet Råå, paa samme Sted, hvor Kristian den femte
havde gjort Landgang i 1676. Denne Hær skulde skyndsomst trænge
ind i Bleking og bemægtige sig Karlskrona med den svenske Flaade;
men den blev slet ledet, laa i lang Tid uvirksom ved Helsingborg,
og da den endelig brød op i
Januar Maaned 1710 og trængte
ind i Bleking, efterat have bemægtiget sig hele Skaane, var
den bedste Tid gaaet tabt, Skaanes dygtige Guvernør Grev Magnus Stenbock, »der var ligesaa meget værd som en hel Arme «, havde faaet Tid til at samle
en Bondehær paa omtr. 20,000
Mand. Med disse slet udrustede
Tropper, uden Uniformer, klædte
i Vadmelskofter og med Træsko
paa Fødderne, gik Stenbock imod
de Danske, der maatte trække
sig tilbage til Helsingborg, hvor
de led et fuldstændigt Nederlag
den lOde Marts; de tåbte i Slaget henved 8000 Mand, og Resten
maatte nogle Dage efter trække
Grev Magnus Stenbock.
sig tilbage til Sjælland, efterla(Malet Sclvportrret pna Frederiksborg).
dende alle Kanoner og hele Bagagen. »Gedehyrderne og Træskorytterne«, som den svenske Bondehær kaldtes, havde seiret over »Søndagsfolkene«, som de kaldte de
vel udstyrede Danske.
Da Krigen erklæredes, var Aarstiden allerede saa langt fremrykket , at der ikke kunde udrettes noget væsentligt paa Søen, kun
nogle enkelte Skibe udsendtes imod Kapere; men det næste Foraar,
1710, blev der med Kraft drevet paa Udrustningerne, navnlig efterat
den danske Hær var slaaet ved Helsingborg. Viceadmiral Raben
sendtes med en Eskadre paa 7- 8 Linjeskibe først til Østersøen og
senere til Nordsøen og Kattegattet, hvor der bestandig maatte holdes
flere større Skibe krydsende for at bevogte den svenske Flaadeafdeling i Gøtheborg og holde Forbindelsen imellem Danmark og
Norge aaben. Hovedflaaden under Admiral Gyldenløves Kommando afgik til Østersøen, som den fuldstændig beherskede, da den
svenske Flaade holdt sig indesluttet i Karlskrona, og hvorfra der
afsendtes Ekspeditioner i forskjellige Retninger og Øiemed. Det var
37"'
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en stor Flaade , Gyldenløve her havde under sin Kommando; Antallet af Skibe vekslede, men var til sine Tider meget betydeligt,
indtil henimod 40 Linjeskibe, foruden endel Fregatter og mindre
Skibe. Gyldenløves Flag vaiede paa Tredækkeren Elefanten.
Hele Sommeren hengik imidlertid, uden at der paa Søen
forefaldt nogen Begivenhed, som
er værd at tale om; thi skjønl
den svenske Hovedflaade havde
en dygtig Fører i Generaladmiral Grev Wachtmeister,
holdt den sig dog stadig tilbage
i Karlskrona. Kong Frederik
arbeidede imidlertid stærkt paa
at forny Angrebet paa Skaane,
og da det gik langsomt med
Udrustningen af en ny Hær
paa Sjælland, havde Czar Peter
lovet at staa ham bi med 6000
Mand russiske Hjælpetropper,
som Gyldenløve skulde besørge
overførte fra Danzig til Skaane.
Men denne Plan mislykkedes.
Da Flaaden begav sig paa Veien
til Danzig i September Maaned,
blev den nemlig om Natten
mellem
den 14de og 15de overs,•ensk Gencrnludmirnl, Grc,· "'aclttmeistcr.
falden af en saa heftig Storm,
at Skibene blev adspliltede og de fleste af dem led større eller mindre Havarier. 4 Linjeskibe maatte gaa til Kjøbenhavn for al istandsættes, Resten søgte ind til Kjøge Bugt; el Linjeskib havde mistet
alle Masterne, paa to, deriblandt Dannebrog, var Fokkemasten og
Sprydet knækkede, det var en kummerlig Tilstand, hvori det ene
Skib efter det andet kom ind og ankrede paa Bugten.
Her blev Skaden istandsat paa bedste Maade, for at Flaaden,
der nu bestod af 26 Linjeskibe med 1714 Kanoner foruden Fregatter
og mindre Skibe, atter kunde være rede til at afgaa til Danzig, og
imidlertid valgtes en Ankerplads helt inde i Bugten imellem Gjorslev
Skov og Kjøge By, hvor Skibene vistnok har ligget vel stærkt
sammenpakkede. '!))standen ombord var ikke den bedste, Forsyningen var mangelfuld, Provianten slet, mange ·af Mandskabet
syge. Den 4de Oktober om Morgenen, da det blæste frisk af Syd-
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ost og der følgelig ikke kunde være Tale om at lette for at gaa tilsøs, kom en Klynge Seilere til Syne i Horisonten udenfor Falsterbo.
Man troede det var Handelsskibe, der kom fra Danzig, og blev
derfor liggende roligt til Ankers; men da de kom nærmere viste det
sig at være den svenske
Flaade, som med den friske
Kuling og gunstige Vind
styrede lige ind imod de
danske Skibe. Den talte
21 Linjeskibe med 1530 Kanoner, foruden Fregatter,
Snauer og Brandere , og
kommanderedes af Grev
Wachtmeister selv paa Linjeskibet G 6ta L ey on. Den
lste Oktober havde den
forladt Karlskrona for at
opsøge den danske Flaade,
og skjønt den ikke talte
fuldt saa mange Skibe og
Kanoner som denne, mente
Wachtmeister dog at kunne
staa sig, da han havde-frisk
Mandskab og vel udhalte
Skibe.
Iver Hvllfeldt.
Gyldenløve havde, i
(Eller Maleri paa Frederiksborg).
sin høie Stilling ved Marinen, ikke alene selv med megen Iver lagt sig efter Søtaktik, som han
havde lært paa den franske Flaade, men ogsaa baaret Omsorg for, at
Kjendskabet til de nye Flaadebevægelser blev almindeligt og at der
holdtes »Passiaring« for Officererne i dette Fag; han kommanderede nu
over en stor Flaade, og nrna have været sig fuldt bevidst, at kun
en dygtig Ledelse af en saadan Søstyrke kan føre til Seier, hvorimod
taktiske Feil kan drage de sørgeligste Følger med sig. Nu var
Øieblikket kommet, da det skulde vise sig, om de lærte Theorier
kunde vise praktiske Følger; men Fienden nærmede sig saa hurtigt,
at der ikke blev Tid til de nødvendige Forberedelser. Det synes,
som om man har forsømt en vigtig Forsigtigbedsregel, nemlig at
holde Speidere ude, for at se efter om nogen Fiende nærmede sig
og da straks give Signal herom.
For hurtig at komme under Seil, maatte Skibene kappe deres
Ankertouge, og der blev givet Befaling til Opstilling i Slaglinje, saa-
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ledes at der seiledes bidevind Nordost hen; i Spidsen gik det smukke
Linjeskib Dannebrog, der førtes af den tapre Nordmand, Kommandør
Iver H vi tf e 1d t. Da den svenske Flaade havde nærmet sig til en
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Kort til Slaget I Kjoge Bugt 1710.
\Gjentngelse nf Kortet Side 434).

Afstand af halvanden Mil, dreiede den ogsaa under Vinden, Nordost i,
og de to Flaader gik saaledes samme Vei i to Linjer, som dog
næppe, idetmindste for den danskes Vedkommende, har været
synderlig godt holdte. Gyldenløve begyndte nu at manøvrere, at
lade foretage Vendinger, for om muligt at komme til Luvart af
Fienden; men det blæste for haardt, Skibenes Vendinger maatle
foretages for Vinden (ikke, hvad der er bekvemmere og nyttigere,
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en nem Vinden}, og Forsøget mislykkedes. Endelig Klokken 2
aabnedes Ilden, Gåta Leyon og dets to Sekundanter angreb Dannebrog, der straks gav Svar; men efter kort Tids Fægtning brød der
Ild ud i Skibet, uden at det vides med Bestemthed, hvorledes den
var opkommen. Et Øieblik efter stod det stolte Skib i Flammer men den brave Hvitfeldt holdt sin Post;
havde han dreiet af for Vinden , der som
anført blæste meget frisk, kunde han vistnok
have naaet at landsætte Skibet paa Kysten
saa tidlig, at idetmindste den største Del af
Besætningen var blev en frelst ; men han havde
da maattet passere med det brændende Skib
uden sikker Styring igjennem hele Klyngen
af danske Skibe, blandt hvilke der sikkert
vilde have opstaaetForvirring og sket Ulykke.
Iver Hvitfeldt foretrak at blive paa sin Post,
og efter en Times heftig
Brand sprang Dannebrog i
Luften med sin tapre Chef
og hele sin Besætning.
Paa Søkortet er det Sted,
hvor Dannebrog sprang i
Luften, betegnet med to
korslagte Kanoner. Det vil
Llnjesklbct Dannebrogs Galllon. (1730- 50). Som det sees
heraf være tydeligt, at da
af Aarslallcnc lkltc Hvltfcldls, men cl senere Dannebrog.
Dannebrog var det yderste
IOrlogs\'rernets Modctsnmllng).
Skib, maa Flaaden have været meget sammentrængt og kun havt ringe Plads at bevæge sig paa.
Under den orkanagtige Storm den 13de November 1872, da Stormfloden anrettede saa store Ulykker paa Kysterne langs Østersøen,
blev ogsaa Sandet skyllet bort fra Dannebrogs Vrag, skjønt det
ligger paa 7 Favne Vand. Fiskere fra Dragør fandt det kort Tid
efter, Dykkere undersøgte det og optog mange Gjenstande derfra,
navnlig ende} Metalkanoner, der bar tydelige Spor af den sørgelige
Katastrofe, som 162 Aar forud havde ramt det ulykkelige Skib.
- Havet gav Beretning i sit tavse Sprog!
De med Dannebrog vekslede Skud var den eneste Kamp, som
forefaldt. Det vedblev at blæse op, der satte stærk Søgang ind i
Bugten, Skibene maatte lukke underste Batteris Porte, og det var
næsten ikke muligt at manøvrere med Kanonerne paa de gyngende
Dæk. To svenske Linjeskibe, hvert paa 90 Kanoner, kom paa Grund
ved Sydostenden af Amager, og begge Flaader nødtes om Eftermid-
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dagen Kl. 5 til at ankre, den danske helt inde i Bugten ved Kalvebod Strand, den svenske en Mil længere ude.
De følgende Dage vedblev det at blæse saa haardt af Sydost,
at Flaaderne maatte blive paa deres Ankerpladser og det kun lykkedes Wachtmeister at
bjerge Besætningerne fra
de to grundstødte Linje
skibe, som man derefter
lod gaa op i Flammer.
Den 6te kom en hel
Flaade af Transportskibe, 40 i Tallet, seilende
fra Danzig og styrede for
den gunstige Vind i god
Tro ind i Bugten - men
. de gik lige i Løvens Gab
og blev enten erobrede
eller jagede paa Grund
af Svenskerne.
Nogle
Brandere, som Wachtmeister sendte ind i den
danske Flaade, gjorde
ingen Virkning, og da
Veiret den 7de Oktober
blev bedre, skjønt Vinden var den samme, letVlccn,lmlrnl Sche~tetlt.
lede han med Flaaden
(!Wcr Mnlcrl pnn Gnvno).
og krydsede ud af Bugten. Ogsaa Gyldenløve lod lette og forfulgte den svenske Flaade ,
men kunde ikke naa den. Wachtmeister gik til Karlskrona, Gyldenløve til Kjøbenhavn, dette Aars Felttog var filende, begge Flaader lagdes i Vinterkvarter.
1711 var et mørkt Aar i Danmarks Historie. Pesten rasede med
saadan Voldsomhed ved Øresundets Kyster, at Tanken om Krigen
i lang Tid maatte træde i Baggrunden. Sygdommen begyndte i December Maaned 1710 i den lille Flække Lappen, Nord for Kronborg,
gik derfra i Matis 1711 til Helsingør, og naaede i Juni Maaned
samme Aar Kjøbenhavn, hvor den b01irev omtrent 24,000 Mennesker,
som var Halvdelen af Byens Befolkning, og hvor den først ophørte
i November. I Karlskrona rasede Pesten ligeledes og hindrede den
svenske Flaade i at stikke i Søen.
Krigsforetagenderne begyndte derfor først sent dette Aar og var
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ikke at synderlig Betydning. Viceadmiral Se heste d t afgik midt i
Juni Maaned med en Eskadre paa 10 Linjeskibe, nogle Fregatter
og mindre Skibe til Kattegattet og Nordsøen for at bevogte Kysterne,
understøtte Handelen, konvoiere Handelsskibene og rense Farvandet
for Kapere. Krigen tillands rettedes imod Sveriges tyske Besiddelser,
en Hær trængte i August
Maaned ind i Nordtyskland og lagde sig for
Wismar, og Hovedflaaden under Gyldenløves
Kommando gik til Østersøen for at hindre Overførelsen af Tropper og
Ammunition fra Sverige
til Stralsund; men Krigen førtes med Slaphed,
en paatænkt Landgang
paa Rugen kom ikke
istand, og sent paa Aaret,
da Størstedelen af den
danske Flaade havde
trukket sig tilbage, benyttede den aarvaagne
W achtmeister Leiligheden til med en stor Søstyrke at bringe Undsætning til Rugen. Da
Gyldenløve kom dertil,
havde den svenske Flaade atter naaet KarlsBuron Løwendnl.
krona.
Den unge norske Sømand Peter Wessel havde imidlertid begyndt sin mærkelige Løbebane ved Flaaden i Kattegattet. Som allerede fortalt, kom han i 1710 tilbage med en stor Ostindiefarer, der
løb ind til Bergen. Opfyldt af Ønsket om at tage Del i Krigen,
reiste Wessel straks over Land til Kristiania, hvor han med sin
sædvanlige Frimodighed henvendte sig til den i Norge kommanderende
General, Baron Løwendal, og bad om at maatte komme i Virksomhed. Den unge, kjække Sømands aabenhjertige Tale og freidige
Væsen tiltalte Generalen, der i hans kraftige Udvikling, saavel i
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aandelig som legemlig Henseende, hans tilsyneladende faste Karakter og bestemte Villie søgte en Erstatning for hans store Ungdom.
Løwendal tog sig af ham og ansatte ham som Fører af en lille
Snau ·paa 4 smaa
Kanoner, kaldet
Ormen.
Saaledes blev
W essel en Slags
Kaperkaptain. Med
sin lille Hukkert
krydsede han omkring i Skjærgaarden, i Skagerak og
Kattegat, forfulgte
fiendtlige Handelsskibe, udspeidede
Fiendens Bevægelser og bragte Løwendal
EfterretBaron l.avendnls Hus I Krlsllnnln.
ning on1 alt, hvad
han havde iagttaget. Hans Snarraadighed og Selvstændighed udvikledes, han lærte at
tumle sig paa egen Haand, at stole paa sig selv og dristig gaa Faren
imøde. I .Juli Maaned 1711 udnævntes han til Sekondløitnant i
Flaaden og kom som saadan ombord i Fregatten Post i Ilone n ,
Kaptain Rostgaard, der hørte til Sehestedts Eskadre ; men denne
underordnede Stilling faldt ikke i W essels Smag, han længtes efter
sit frie, selvstændige Liv, og det lykkedes ham virkelig ogsaa snart
igjen at komme
ud med sin lille
Snau Ormen,
Naar man læser hans Rapporter fra denne Tid, navnlig
en, som er daModel nf Fregatten Postillonen (1711 - 22).
i denne ha,•dc Tonlenskjold sin første Udltommnmlo som
teret Ormen 26 Kanoner. Ombord
Sckondlaltnnnt. (Orlogsværfiets Modelsamling).
til Ankers ved
Kragerø den 26de April 1712, og hvori der findes en Skildring af
Snauens Krydstogt, faar man en god Forestilling om det urolige, vikingeagtige Liv, som Wessel i denne Tid førte, om hans Utrættelighed, Hensynsløsheden, der vistes imod de fredelige Kystboere,
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Lodser, Fiskere og andre, der under de hyppige Landgange i
Skjærgaarden blev tagne ombord i Ormen for at give Oplysninger,
slæbtes med og sendtes iland, mange Gange langt fra deres Hjem.
Det er en ny Asbjørn Snare, en ægte nordisk Viking, som fødes til
Verden med den udbrud te Krig.
De svenske Krigsskibe i Gøtheborg, hvoriblandt der fandtes 7
smaa Linjeskibe paa 30- 50 Kanoner, havde hidtil holdt sig rolig i
Havn; men i Foraaret 1712 begyndte de at røre sig, udrustedes til
at stikke i Søen og stilledes under Viceadmiral Grev Le w en ha up t s
Kommando. Viceadmiral Sehestedt var inden Vinterens Indtræden

•
Model nf Fregatten Bon (170U- li51).
Fregatten forte 30 Kanoner o(f borte til den danske Flondes sværeste i den Tid. Dog var den s,•ugere end
tilsvarende øvenslte; 1ni1ledes forte den nf Tordcnsltjold erobrede •Hvide Ørn• , skjont omtrent af samme
Dimensioner, 12pundlge Kanoner pna Batteriet, medens i.Rone kun forte Spundlge.
(Orlogsvrerflels Modclsumllng).

vendt tilbage til Kjøbenhavn med sin Eskadre, i hvilken dog savnedes Linjeskibet Slesvig paa 50 Kanoner, der i en Storm var
gaaet under med hele sin Besætning. Enkelte mindre Skibe holdtes
omkring i Farvandene og Havnene Vinteren over, og om Foraaret
1712 sendtes forskjellige Ekspeditioner ud. I Begyndelsen af Mai
Maaned konvoierede Kommandørkaptain Hans Knoff med Linjeskibet Fyn og 2 Fregatter ende} Handelsskibe fra Frederiksværn
til Fladstrand, hvor han laa til Ankers den 11 te Mai, da 7 svenske
Krigsskibe under Kommando af Schoutbynacht S j ø blad kom seilende over imod ham fra Gøtheborg; men paa samme Tid kom der
ogsaa nogle danske Krigsskibe fra Sundet og sluttede sig til Knoff,
som saaledes fik 5 Skibe under sin Kommando. Det var næsten
ganske stille Veir, kun en svag Brise krusede Søens Overflade, og
begge Eskadrer var gaaede til Ankers, den danske under Hirtsholmene, den svenske en Mil længere ude. Om Eftermiddagen Kl. 6,
da der kom lidt mere Vind, lettede Sjøblad og holdt med sine Skibe
ned imod Knoff, som fandt det raadeligst at modtage Angrebet paa
Ankerpladsen, da han havde Mangel paa Befalingsmænd til at lede
Manøvrerne. Angrebet rettedes imod de tre nærmeste Skibe, som
var Linjeskibet Fyn og Fregatterne Søridderen og Raa; men
skjønt Sjøblad kommanderede over 7 Skibe med 288 Kanoner,
medens Knoff kun havde 5 Skibe og 158 Kanoner, fik han en saa
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alvorlig Hilsen, at han efter en to Timers Kamp maatte trække sig
tilbage og søge Havn i Gøtheborg for at istandsætte Skibenes Havarier.
Var dette Angreb saaledes end slaaet tilbage, saa viste dog
Fiendens Styrke, at en større Magt maatte sendes til l{attegattet, og
denne Station, der underlagdes Schoutbynacht D ..J. Wilsters Kommando, kom til at tælle 5 Linjeskibe og 6 Fregatter, foruden Snauer
og mindre Skibe, samt 3 russiske Kaperfregatter. Wessel, der fremdeles krydsede i disse Farvande, havde opnaaet at faa et større
Skib at føre, Løwendals .Galei, bygget som en af Datidens smaa
Fregatter paa 18- 20 sekspundige Kanoner. Han kan ikke have
staaet i noget Tjenesteforhold til Wilster; thi for det første var det
Skib, han førte, ikke opsendt med Eskadren fra Kjøbenhavn, men
bygget i Norge paa Løwendals egen Bekostning, og for det andet
fremgaar det af den Maade, hvorpaa han krydsede omkring, at han
maa have været sin egen Herre. Han var ogsaa høist forskjellig
fra den kommanderende Schoutbynacht. Wessels brændende Fædrelandskjærlighed, og hans Had til alt, hvad der var svensk, stak
altfor grelt af imod en saa tvetydig Persons Karakter, som D..J.
Wilster. Wessel havde aldrig saasnart sat Foden paa Løwendals
Galei, før han løb ud og erobrede en svensk Kaper Det svenske
V a aben, og siden den Dag gav han sig aldrig Ro; han var en
dygtig Fører for sine Folk, der hurtig uddannedes under hans Veiledning og saa at sige voksede sammen med ham. Hans Sikkerhed,
hans Ligegyldighed for Faren, hans Iver og Utrættelighed, hans personlige Dellagelse i alle Arbeider og Besværligheder vakte hurtig
Matrosernes Tillid og Beundring, paa samme Tid som hans friske
og grovkornede Lune netop var efter deres Smag. Hvad han gjorde,
mente de var vel gjort; naar han gik paa, havde det ingen Nød, de
gik gjerne i Ilden for ham.
Men medens Wessel saaledes foer omkring, laa Wilster uvirksom og smølede med Eskadren. Han Iod ikke alene Lewenhaupt
slippe ud fra Gøtheborg med den svenske Eskadre, der gik til Nordsøen og uanfægtet opbragte norske og danske Handelsskibe; men
han lod den endogsaa komme tilbage til Gølheborg med sine Priser,
uden at angribe den, hvortil dog Krigsraadet havde opfordret ham.
Han blev derfor kaldt hjem, stillet for en Krigsret og dømt til at
have sin Stilling forbrudt, hvilken Dom Kongen dog formildede til
Afsked i Naade; men Wilster viste kun ringe Tak herfor, han forlod sit Fædreland, tog Tjeneste paa den svenske Flaade og kjæmpede senere -imod sine egne Landsmænd.
I September Maaned led Wessel Havari og maatte gaa med sit
Skib Løwendals Galei til Kjøbenhavn for at reparere; her forbe-
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redtes en større Ekspedition til Østersøen, hvortil samledes alle de
Skibe, man havde til Raadighed, og hvori han saaledes ogsaa kom
til at tage Del.

Portræt nf Tordenskjold.
(Antages malet af Balthasar Dcnner og cles endnu nf den Wcssclskc Slægt t Norge).

Den danske Hær, som i Slutningen af Aaret 1711 havde trukket
sig tilbage til Holsten, gik det følgende Aar atter fremad, overskred
Elben, underlagde sig de Svenskes Besiddelser, indtog Fæstningen
Stade og beleirede Stralsund. Krigen var saaledes ført fra Skaane
over til de tyske Besiddelser, og det blev af største Vigtighed, navnlig
for Sverige, at kunne sende Tropper, Ammunition, Vaaben p. s. v.
over Østersøen til Krigsskuepladsen. Den svenske Flaade skulde
understøtte denne Transporl, den dansk-norske Flaade søge at hindre
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den og tillige bringe de danske Beleiringstropper ved Stralsund
Understøttelse.
I denne Hensigt afsendtes en Eskadre til Østersøen. Ved Rudø,
en lille Ø mellem Rugen og Usedom, hvorfra det seilbare Løb Nydyb
fører op til Stralsuncl, laa en svensk Eskadre paa 6 Fregatter og 4

Strulsund.
(Ener el snmlidigt Slik).

Skytsskibe under Kommandør Michael Hencks Kommando og bevogtede Adgangen. Viceadmiral Sehestedt, der kommanderede en
Eskadre paa 8 Skibe og Pramme, som særlig egnede sig til at virke
i mindre dybe Farvande, blev sendt ned for at fortrænge den; blandt
Skibene kan nævnes Linjeskibet Dit~arsken paa 46 Kanoner, der
kun stak 11 Fod i Vandet, og det af Judichær byggede tremastede
Skytsskib Arken Noæ paa 16 Kanoner, der var saa fladbundet og
rankt, at Kanonerne maatte lægges i Lasten, naar det seilede over
Søen. Sehestedt ankom til Rudø i Slutningen af Juli Maaned, undersøgte Fiendens Stilling nøie, traf sine Forberedelser og begyndte
Angrebet den 31te. Efter flere Dages Kamp, i hvilken de svenske
Skibe blev stærkt forskudte, maatte de trække sig tilbage til Sydkysten af Rugen; men da de ogsaa her blev forfulgte, tyede de ind
under Beskyttelse af Stralsunds Kanoner, og Sehestedt ankrede op
med sine Skibe paa Rheden ved Greifswalde.
Fra Danmark kunde der saaledes nu sendes Understøttelse til
Beleiringshæren ved Stralsund, som endnu tilligemed Rugen var i
Svenskernes Besiddelse; men i Sverige gjorde man store Forberedelser
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til at sende en Hær, som den utrættelige Feltmarch al Magnus
Stenbock var ifærd med at samle i Skaane, over til Riigen, og
W a c h t m eis ter belavede sig i Karlskrona paa at understøtte Overførselen med hele den svenske Flaade. Den dansk-norske Hovedflaade, der siden Midten af August var stillet under
Kommando af Generaladmiral Gyldenløve selv, hvis
Flag vaiede paa Linjeskibet Elefanten, talte nu 16
Linjeskibe, foruden Fregatter og mindre Skibe, og opholdt sig navnlig under Riigen, hvor den i August
Maaned modtog Besøg af den russiske Czar Peter.
Den 3die September forlod W achtmeister Karlskrona med den svenske Flaade, som nu talte 24 Linje~
skibe, og kom Morgenen efter
~~
i Sigte af den dansk-norske
Flaade, der laa til Ankers
under Bornholm og, som anført, kun talte 16 Linjeskibe.
Vinden var østlig, det blæste
frisk. Gyldenløve lod straks
lette og ordnede sin Flaade
under Seil; han dristede sig
ikke til at modtage Kamp,
hvortil han følte sig for svag,
og det gjaldt derfor om at
Gnllon af Llnjesklbet Laalnnd 1711.
, Lanlond• deltog bl. o. I Togterne under Sehested t. Den manøvrere sig fri af Fienden,
22de August 1712 overnattede Czor Peter den store pnn
som havde Fordelen af VinSkibet under et Besog pnn Flooden, som lan under Ragen .
(Orlogsvrernets Modelsumllng).
den. Det vil sees af de Manøvrer og Bevægelser, som
foretoges ved denne Leilighed og som senere udførtes med de
store Flaader i samme Krig, hvilken overordentlig Forskjel der var
imellem dem og den Maade, hvorpaa Søkrigen førtes i Peder
Skrams, Herluf Trolles, ja selv i Kristian den fjerdes Tid. Niels
Juel og den skaanske Krig havde vist Betydningen af en ordnet
Søtaktik, og hvad der tidligere sandsynligvis havde ledet til et Søslag, hvis Gang ikke forud kunde beregnes, førte nu til fint beregnede Manøvrer, til Kamp eller en Undgaaen af Kampen, alt eftersom
Omstændighederne fordrede; Flaaderne, der i tidligere Tid bestod
af enkelte, usammenhængende Led, var nu bleven til store, sammenhængende Krigsmaskiner.
De to Flaader var som sædvanlig delte hver i tre Eskadrer,
der indtage en bestemt Plads i den taktiske Orden. Signaler med
Flag veksledes, og forskjellige Bevægelser udfø1ies. Det er rimeligt
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nok, at Wachtmeister har havt til Hensigt at angribe den svagere
Fiende, naar det kunde lykkes ham at udføre det med samlet Magt;
men Gyldenløves Manøvrer gik ud paa at undgaa Kampen, og han
trak sig bestandig Vester efter, henimod Kjøge Bugt. Under disse
Bevægelser lykkedes det dog et Par af de forreste, bedst seilende
Skibe i den svenske Flaade at naa og angribe det agterste Skib i
den danske Linje, Tumleren, som var en slet Seiler; men det blev
understøttet af de nærmeste Skibe og slap saaledes fri; kun en anden

Knrlskt·onn I Begyndelsen af 1700.
i Il Oc r Dnhlbcrg).

slet Seiler, der benyttedes som Hospitalsskib , faldt i Svenskernes
Hænder, efterat Mandskabet havde forladt det. Om Aftenen ankrede
den svenske Flaade under Trelleborg, den dansk-norske udfor Præstøbugten, hvorfra den anden Dagen efter seilede op til Dragør.
Saaledes laa de to Flaader i flere Dage og holdt hinanden i
Skak. Wachtmeisters Opgave var at holde den dansk-norske Flaade
tilbage, medens Grev Stenbocl{ førte sin Hær, der talte omtrent 10,000
Mand, over til Riigen; Gyldenløve maatie derimod se at faa samlet
saa mange Skibe · som muligt, for at kunne fordrive Svenskerne og
hindre Overfarten. Hvad der var af Skibe ved Kjøbenhavn sendtes
derfor ned til Dragør, og fra Kattegattet hjemsendtes 5 Linjeskibe
og 4 Fregatter, der ligeledes sluttede sig til Hovedflaaden, som nu
kom til at tælle 23 Linjeskibe, 6 Fregatter {hvoriblandt L ø w end al s
Galei, Løitnant P. Wessel) og 2 Brandere.
Med disse Forberedelser hengik to kostbare Uger, og først den
23de September faldt Leiligheden saaledes, at Gyldenløve kunde stikke
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i Søen med Flaaden - men da havde Wachtmeister forladt sin
Ankerplads, den svenske Transportflaade med Stenbock og hele
Hæren var seilet over til Rugen og gik nu iland paa Nordkysten

Plan over Stralsund og Rugen.
(Ener et samtidigt Stik).

ved Witmund. Den svenske Flaade var endnu noget større end den
dansk-norske, og Gyldenløve maatte gaa forsigtig til værks; han holdt
sig Vester paa i Farvandet, henimod Stevns og Møen, og først den
27de fik han Fienden i Sigte, ved hvilken Leilighed han maa have
erfaret, at den svenske Transportflaade endnu laa ved Witmund, og
at Udskibningen, navnlig af Ammunition og Gods, ikke var tilende.
De to store Flaader lagde sig i Slagorden og begyndte at udføre
forskjellige Manøvrer,, ligesom ved deres sidste Møde; men denne
Vor Somogt. D.
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Gang var det snarere Wacbtmeister, der søgte at undgaa Kampen,
fordi det kun var ham om at gjøre at beskytte Transportflaaden,
som han i sin nuværende Stilling, da Vinden var Nordvest og han
laa til Luvart af Landgangsstedet, dækkede. Gyldenløve bestræbte
sig derimod for at komme til at indtage en fordelagtig Stilling overfor Fienden, hvilket ikke ret vilde lykkes. Saaledes manøvrerede
Flaaderne i hinandens Nærhed den 27de September og hele den
følgende Dag; men den 29de forandredes Situationen. Vinden gik
nemlig om til Sydvest, den svenske Flaade, der laa Nord for Rugen ,
kom derved i Læ af Landgangspladsen, som den ikke kunde naa
uden at krydse, og Gyldenløve fik en fordelagtig Stilling. Han sendte
straks de 4 Fregatter Raa, Søridderen, Ørnen og Løwendals
Galei samt en Snau og endel bevæbnede Fartøier ned imod den
til Ankers liggende Transportflaade, lod Linjeskibene formere Slaglinje og forfulgte den svenske Flaade. Paa Transportflaaden, som
ikke havde adlydt Wachtmeisters Befaling om at lette og slutte sig
til Hovedflaaden, og fra hvilken mange af Mandskabet og Befalingsmændene var gaaede iland, kom alting i Foryirring; nogle Skibe lykkedes det at undkomme, men de fleste blev erobrede, landsatte
eller opbrændte af de Danske. Den svenske Flaade bar af for Vinden
og satte Kursen Nordost i, forfulgt af den danske, til hvilken de
detacherede Fregatter sluttede sig. En kort Kamp udspandt sig
imellem den danske Arrieregarde, der kommanderedes af Viceadmiral
Raben, og nogle svenske Skibe; men der veksledes kun nogle Skud.
L ø w end al s Gale i, der altid var paafærde, hvor der var noget at
gjøre, var kommet el Stykke forud for de andre Skibe og saaledes
adskilt fra Flaaclen, da den blev angreben af to svenske Fregatter,
som hver især gav den det glatte Lag. ·wesse) vendte øieblikkelig
og var saa heldig at komme til at stryge lige agten om en af Fregatterne, som straks fik Laget langskibs; men saa vendte ogsaa
Svenskeren og gav Løwen dals Galei et nyt Lag, saa at Fokkemasten gik overbord, og den maatte trække sig tilbage. Den svenske
Flaade undslap til Karlskrona, Gyldenløve vendte tilbage og gik til
Ankers i Kjøge Bugt, hvor Flaaden blev liggende indtil midt i December, da den gik til Kjøbenhavn.
Magnus Stenbock havde saaledes vel faaet en Hær over til Rugen
og naaet Stralsund ; men hans Stilling var dog meget vanskelig. En
stor Del Proviant og Ammunition var gaaet tabt ved Transp01iflaadens
Ødelæggelse og Tilførselen afskaaren; imod Vest i Pommern stod
den danske Hær, og Øster fra nærmede Sachserne og Russerne sig
for at bringe denne Undsætning. Der rnaatte handles hurtig. Den
30te Oktober brød Stenbock op fra Stralsund og drog imod Vest ;
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efter en høist besværlig Marsch og store Anstrængelser stødte han
den 20de December 1712 ved Gadebusch i Meklenborg sammen med
den danske Hær , der anførtes af J obst von Scholten , og her stod
da et blodigt Slag, i hvilket Kong Frederik den fjerde selv var tilstede, og som navnlig er bekjendt derved, at det er det sidste
store Slag, i hvilket de skandinaviske Nabomagter har kjæmpet

Den svenske Trnnsportflnnde odelæggcs ved Rugen den 20de September 1712.
Til hol re den brændende Trnnsportflnnde. Forneden I vnndret Linje dnnsk-norske Skibe. Til venstre I akrnn
Linje svenske Skibe.
(Efler en Tegning nr C. F. de Fonlenny).

imod hinanden. Efter en hæderlig og haardnakket Modstand og
efterat have mistet 2,500 døde og 3,500 fangne af deres kun 15,000
Mand stærke Hær, maatte de Danske flygte for den kjække, seierrige
Fiende; men dog var Stenbocks Stilling ikke bleven bedre. Da
Sachserne og Russerne nogle Dage efter forenede sig med Levningerne af den danske Hær, maatte han trække sig op i Holsten,
hvor han haabede at finde Forpleining til sin Hær og muligvis
Understøttelse fra Sverige ved den svenske Flaade. Dette Haab slog
dog feil. Straks ved sin lndmarche i Holsten begik han den skjændige Handling, Natten mellem den 8de og 9de Januar 1713, at afbrænde den nylig anlagte aabne By Altona, et Offer, han navnlig
38"'

468
bragte den skinsyge
Nabostad Hamborg. De
ulykkelige, fra deres
Hjem fordrevne Altonaere raabte paa Bistand og Hævn, som
heller ikke udeblev;
Stenbock trængtes bestandig mere tilbage,
maatte slutte sig inde
i Tønning, der omringedes af de forenede
Hære, og i Mai Maaned maatte han omsider, tvungen af HunTannlng.
gersnød, Sygdom og
(Ener et snmtldlgt Stik).
Elendighed, overgive
sig med hele sin Hær paa Naade og Unaade. Tropperne fordeltes
omkring i Landet, og Stenbock selv førtes til Kjøbenhavn, hvor han
i Førstningen nød megen Frihed; men da han misbrugte denne Begunstigelse, blev han i November 1714 hensat i Kastellet, hvor han
døde den 6te Marts l 717.
I disse Begivenheder havde Flaaden ikke taget anden Del, end
at nogle Skibe under Viceadmiral Sehestedt i Begyndelsen af Aaret
1713 havde bevogtet Eiderens Udløb i Nordsøen, og i det hele taget
var der kun ringe Anvendelse for den dansk-norske Hovedllaade i
Aarene 1713 og 1714, da Svenskerne fornemmelig h,awle deres Opmærksomhed henvendt paa den østlige Del af Østersøen, hvor der forefaldt flere Kampe med den unge russiske Flaade. I 1713 frygtede man i
Kjøbenhavn meget for et Angreb fra
Skaane, Byen blev beskyttet imod
Søsiden ved de tidligere omtalte Forter, der dannedes af nedsænkede
Skibe, og paa Voldene anbragtes endel af Flaadens Skyts; men Fienden
gjorde ikke noget Forsøg paa at
komme over Sundet. En større
Flaade under Viceadmiral Reedtz
Spejl nf l.lnjesklhel Fyn Jl 730 - 1745).
krydsede vel dette Aar i Østersøen,
(Orlogsværflels Modclsnmlingl.
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.men stødte ikke paa nogen Fiende, og i 1714 forlod den største
Del af Hovedflaaden ikke Sundet.
Derimod holdtes enkelte Skibe og mindre Afdelinger paa forskjellige Steder i Nordsøen, Kattegattet og Østersøen for at rense
Farvandene for Kapere, beskytte den dansk-norske Handel og forstyrre den svenske, og her stilledes da ikke ringe Krav til Befalingsmændenes Aarvaagenhed, Udholdenhed og Mod, hvorpaa der blev
afgivet mange Prøver. Saaledes erobrede Kaptainløitn. Chr. Vo sb ein, der kommanderede den letseilende 28 Kanons Fregat Søridderen i Nordsøen, en Dag i Slutningen af Marts 1713 den svenske
Kaperfregat Gota Lejon og i
Juni Maaned en anden ved
Navn Pachan, hvilke begge
indlemmedes i Flaaden under
Navnene Søormen og Sødragonen; men ingen udmærkede sig i denne Henseende mere end den unge Søhelt
Peter Wessel.
Under Flaadens Krydstog
i Østersøen, Fiendens Forfølgelse ogTransportflaadens Ødelæggelse i September 1712 var
Gyldenløves Opmærksomhed
bleven henvendt paa den unge
Skibschef, der manøvrerede sit
Skib med saa udmærket Dygtighed og bestandig var i ForTordenskjolds Lommeuhr.
haanden, hvor det gjaldt , og
ved sin Hjemkomst havde han anbefalet ham til Kong Frederik.
Denne, der følte sig tiltalt af W essels aabne Adfærd og indtagende
Væsen, begyndte allerede at vise saamegen Forkjærlighed for den
simple Sømand, der snart skulde blive hans meget betroede Yndling, at han udnævnte ham til Kaptainløitnant og gav ham Tilladelse til, naar han havde noget at forebringe, da at henvende sig
umiddelbart til Kongen, uden at gaa igjennem andre Myndigheder.
W essel benyttede sig heraf og bad straks om at maatte gaa med
sit Skib til Kattegattet og Nordsøen, til sin gamle Tumleplads, og
krydse paa egen Haand, hvilket tiltalte ham meget mere end at
være bunden til den store Flaade og leve sammen med den store
Stok af Officerer, blandt hvilke han havde mange Misundere og
Fiender, der saa skjævt til den begunstigede »norske Matros«. Saa-
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ledes kom han igjen i sit rette Element, og et Par Træk fra dette
Afsnit af hans Liv fortjener at fremhæves.
I Sommeren 1713 sendtes Wessel med Løwendals Galei til Flekkerø, for sammen med Søormen og Neptunus at konvoiere
nogle Koffardiskibe til Holland. Han forlod i Slutningen af Juli
den norske Havn, og naaede efter seks Dages Seilads en hollandsk
Udhavn, hvorfra han sendte Fregatten Søormen til Amsterdam
med Koffardiskibene, hvor de skulde blive liggende en 3 Uger Tid
forinden Tilbagereisen.
Wessel følte sig imidlertid ikke tiltalt ved Udsigten til at skulle
være uvirksom saa lang Tid, og benyttede derfor en ham given Tilladelse til i Ventetiden at krydse, hvor han fandt for godt, til at
staa over Nordsøen igjen og ind i Kattegat for at gaa paa Eventyr
langs den svenske Kyst. Hverken i Søen eller i Farvandet imellem
Gøtheborg og Elfsborg saa han imidlertid noget til Fienden, som
han havde haabet, og han fik da det kaade og dristige Indfald at
gaa til Ankers ved Vinga, der ligger i Skjærgaarden udfor lndseilingen
til Gøtheborg og sende den høistkommanderende paa denne Flaadestation en ligefrem Udfordring i nedenstaaende Skrivelse:
»Høiædle og velbaarne Hr. Gouverneurl
Med særdeles Forundring har jeg erfaret, hvorledes De en og
anden Gang tillader Deres Brigantiner og Chalouper at indløbe paa
den norske Kyst, der at røve og plyndre, hvilket for kort Tid siden
og skeel:e paa Hvaløerne med endeel Brudefolk, hvilke paa en uchristelig Maade erc hlevne behandlede. Jeg kunde vel en og anden
Gang ved mine ofte Besøgelser der ved Grændserne have ladet see
en lignende Autoritet, men jeg holder for, al del sømmer sig ikke
paa begge Sider, og er derudi slet ingen Honneur. Mig er og bekjendt, at De haver forlangt min Person til Fange, hvorfor en god
Recompance til Erobreren skulde gives, desaarsag jeg nu, som ofte
tilforn kommer for at lade see min Person er til Deres Tjeneste, og
saae man hellere end gjerne, at Deres Raisonnabilite var saa stor,
at De vilde udsende en ar Deres Fregatter paa 24 a 26 Kanoner for
at afhente min Person, hvorefter min Attraa forlængst haver været.
Det er Deres Søofficerer ingen Honneur til Dato, at de alene
har amuseret sig med al erobre nogle Koffardiskibe; men var at
ønske, de vilde see Deres Fiende under Øine, som noget Armeret er
betroet, endskjøndt det var mindre Force, da kunde man slutte, der
var noget Raisonnabelt ved dem. Vilde nogen Søofficer der paa
Stedet, som nogen kongelig Fregatte er betroet, Mr. Brinch, Ankerstjerna eller Mr. Sparmand, som er Marstrand betroet, bevise mig

Et Skib med dets Rundholter og stnnende (fnsle) Rigning.

Et Skib med dets Seii og lobende Gods. 1Skibstegnlnger frn Begyndelsen nf det IBde Anrhundrede).
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den Ære og møde mig her udenfor Vinga, da maatte det skee
med det Allerførste, som Tiden ellers bliver mig meget kort
at opvarte og, endskjøndt min Force er ikke helt saa tilstrækkelig som nogen af Deres, det Dem og er bekjendt, saa skal
jeg dog bolde min Parole, min Nation til Honneur og mig
selv til Avantage, forblivende i det Øvrige,
Høiædle og Velbaarne Hr. Gouverneurens
tjenstfærdige Tjener
P. Wessel. «
Fregatten Løwendahls Gallcy tilankers
ved Vinga, deu 12 August 1713.

W essel fik ikke Leilighed til at blive liggende og se om
Udfordringen vilde blive tagen tilfølge. Samme Dag at Brevet
blev sendt iland, blæste det om Aftenen op med saa stærk
paalands Vind, at Løwendals Galei blev nødt til at lette og
gaa tilsøs. Næste Morgen fik man to Linjeskibe i Sigte, som
fulgte af en Koffardimand styrede op imod den danske Fregat. De heiste dansk Flag og skjød lo skarpe Skud, hvilket
efter Datidens Orlogsskik betød , at de ikke tonede falsk Flag.
Wessel braste i god Tro bak og blev liggende stille. Da det
forreste Linjeskib kom nær nok, spurgte han , hvor det kom
fra, og Svaret lød : »Fra Kjøbenhavn! « Men da han spurgte
om Skibets Navn, blev der svaret »Ny Elfsborg «, og i det
samme blev det danske Flag halet ned og det svenske heist
fstedet. Han laa nu midt imellem de fiendtlige Skibe, hvoraf
det ene førte 50, det andet 44 Kanoner, og begge aabnede en
heftig Ild paa temmelig nær Hold. Efterat den første Overraskelse hurtig havde sat sig, besvarede Wessel Ilden saa
godt han kunde, og maatte føre den ulige Kamp i henved
tre Timer, da Brisen var s~a let, at hans hurtige Fregat
ikke kunde drage Fordel af sin overlegne Seilevne. Da
han endelig var kommen udenfor Skudvidde, vendte Svenskerne og stod Syd i for den vestlige Brise. W essel
havde dog ikke faaet nok endnu, han styrede ned imod
Koffardiskibet, som havde været i Følge med de store
Skibe , for at bemægtige sig det, og gjorde endog et
Fartøi klart, for at sætte Mandskab der ombord;
men det største af Linjeskibene, Calmar, vendte nu
ogsaa, kom op imod ham og gav ham 3 glatte Lag. ·
Løwendals Galei maatte da trække sig tilbage. »Jeg
kunde vel have ladet mig skyde i Sænk« - skrev
Tordenskjolds Riffel.
han i sin Rapport til Admiralitetet - , men jeg syn-
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tes, Hs. l\ilajestæt var ei dermed tjent, og Skibene, som er mig betroet at convoiere, skulde derover ligget og ventet efter mig; vil derfor formode, de 1rnadige Herrer det i Naade optager, haabende, at
de Svenske har bekommet ligesaa megen Skade som jeg. « Da Skibet var nogenlunde istandsat, skyndte han sig tilbage til Holland
for at hente Handelsskibene.
Efterat have udført dette Hverv, laa Wessel endnu en kort
Tid i sit gamle Farvand, indtil Vinteren og Isen tvang ham Lil at
gaa i Kvarter i Staværn ; men saasnart Isen igjen brød op, i i\Iarts
1714, var han atter ude at rekognoscere den svenske Skjærgnard.
En Dag i det tidlige Foraar laa han til Ankers udfor den lille
By Torrekov i Skaane, paa Vestkysten af Hallands Aas, og beslut-

-,-0,-

" ;':r ,,· - ·;;:-ri(::'/
:;.,

'(".,- ~ TORJ>Elf,S'~io1..!)•f'#.i
11

Inskription pan Lobel nr Tordcnsl,j ohls RIITcl.

tede selv at gaa iland med sit Fartøi for at skaffe sig paalidelige
Oplysninger om Fienden. Han var saa vant til under den Slags
Besøg i Udhavnene kun at træffe fredelige Folk, at det slet ikke
faldt ham ind at han kunde møde Modstand, og han var derfor
kun bevæbnet med sin Kaarde, medens hans Sluproere kun havde
deres Entrebiler, - nogle kortskaftede Økser, der under Entring benyttedes til al hugge ind i Skibssiden for at danne et Slags Trappetrin. Uheldigvis var der her af den svenske Strandvagt oprettet en
Udkigspost, som var besat af Dragoner. De kunde ikke ønske sig
en bedre Leilighed til at spille de ubudne Gjæsler, der saa lidt fortrædigede dem, et Puds, og lagde sig derfor i Baghold i Nærheden
af Stranden. Wessel sprang iland med sine Sluproere og gik rask
op imod den lille Fiskerby, men da han og hans Folk havde ljærnel
sig et lille Stykke Vei fra Vandet, brød Dragonerne frem fra Bagholdet, og jog i Galop med dragne Sabler ned mod Stranden, for at
afskjære ham Tilbagetoget. Ingen havde tænkt Muligheden af at
komme til at kjæmpe imod Rytteri, og Folkene gjorde derfor karl
omkring og flygtede til Fartøiet. Det nyttede ikke, at Wessel blev
staaende og raabte til dem med sin kraftige Røst, at de skulde
vende Ansigtet mod Fienden og bruge deres Entrebiler; Angsten
havde grebet dem og de var ikke til at stanse. Wessel maallc tilsidst selv løbe, men med det ringe Forspring han havde, lykkedes
det ham ikke at naa Strandbredden, før tre af de beredne Dragoner
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havde spærret ham Veien. Sikker paa sit Bytte rakte den ene af
dem Haanden ud imod den kjække unge Sømand og affordrede
ham hans Kaarde; men han fik et uventet Svar: »Dengang ei!«
raabte Wessel, slog Dragonen over Haanden med sin Kaarde, smuttede imellem de to andre Dragoners Heste og naaede Kysten, hvor
han sprang i Vandet og med Kaarden i Munden svømmede ud imod

Bergen I Begyndelsen

nr

1700 Tallet.

sit Fartøi; Folkene sad allerede ved Aarerne. Dragonerne, som imidlertid var bleven samlede ved Stranden, forfulgte ham ud i Vandet,
saa langt Hestene kunde vade, og skjød efter den flygtende Svømmer, der hvert Øieblik maatte dukke Hovedet under for at undgaa
Kuglerne. Wessel naaede sin Baad, roede ombord i Fregatten, lettede og gik sin Vei fra de forbitrede Dragoner, som var gaaede
Glip af en god Fangst.
Om Sommeren laa Løwendals Galei under Vestkysten af
Norge for at beskytte Kystfarten og holde Øie med de svenske Kapere. Da han den 26. Juli laa udfor Lindesnæs, paa Veien op til
Bergen, fik han en Fregat i Sigte, som førte engelsk Flag. Efter
Udseendet at dømme, kunde Fregatten godt være en Englænder,
men Wessel havde dog sine Betænkeligheder og lod alt holde rede
til med Krudt og Kugler at modtage den fremmede. Det var nemlig
en Regel, som W essel aldrig undlod at følge, naar han i Krigstid
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nærmede sig en fremmed Orlogsmand, at have hver Mand paa sin
Post som til Slag, Besætningerne ved Kanonerne, Krudtkammeret
aabent, Brandredskaber paa Dækket, Haandvaaben ophængte klar til
Brug o. s. v. De to Fregatter løb hinanden forbi under fremmed
Flag, men lidt eller vendte det fremmede Skib, skød to Skud med
skarpt og heiste svensk Flag i Stedet for engelsk. W esse! sagde da
til sine Folie »Børn I nu kan I se, at han er vor Fiende, og gjør nu,
hvad I er Gud og Kongen pligtige! « Med det samme lod han hale
det hollandske Flag ned, som Løwendals Galei havde vaiende,
og heiste dansk Flag og Vimpel. Næppe var det sket, før Svenskeren brændte løs med sine Kanoner, og Wessel svarede med det
glatte Lag.
Begge Fregatter løb nu Side om
Side med rebede Mersseil og Vinden
agter ind, idet de efter bedste Evne
brugte deres Kanoner i halv(jerde
Time; ved Aftenstid stak den svenske Fregat sine Reb ud og satte alle
Seil til for at slippe borl i Mørket,
men W esse! var snart paa Siden af
den igjen, og nu gik det løs til efter
Spcll uf Llnjesklbcl Jyllnnd (1730).
Midnat. Efter denne Dyst var Sven(Orlo(4sværficts Modcl.!lnmlln l().
skeren ilde tilredt, men den danske
Fregat var heller ikke gaaet fri og navnlig havde dens Reisning taget ende! Skade. For at l"aa Seil og Reisninger bragt i Orden, lod han
Modstanderen faa lidl Forspring, efter flere Timers anstrængt Arbeide
kunde Løwendals Galei atter føre Seil og Kl. 6 den næste Morgen
begyndte Skydningen igjen. I over tre Timer varede dette Afsnit af
Kampen, bestandig med Vinden agterind og med Kurs efter den
svenske Kyst. Men paa begge Sider trængte man nu til Hvile, og
som efter en stiltiende Overenskomst fjærnede de to Fregatter sig
saa meget fra hinanden, at man var udenfor Skudvidde. Efter nogle
Timers Hvil gik Wessel igjen sin Modstander paa Livet og behandlede den fiendtlige Fregat i Løbet af to Timer saa eftertrykkelig, at
nogle af Besætningen et Par Gange forsøgte paa at stryge Flaget.
Efter alt at dømme vilde Afgjørelsen tilsidst være faldet ud til Fordel
for Wessel, hvis ikke der nu var kommen Melding til ham om, at
der snart ikke var mere Krudt i Magasinet, og uden Krudt var
Kanonerne til ingen Nytte. Havde det været smult Vande, kunde
han maaske have forsøgt paa at tage sin Modstander ved Entring,
men Dønningen var saa svær efter de sidste Dages nordvestlige Ku-

l'or Somagl• Hutorl•
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ling, at han ikke kunde indlade sig derpaa. Han valgte da den
meget betegnende Udvei, at han sendte sin Jolle med en Trompeter som Parlamentær ombord i den fiendtlige Fregat for at meddele, at det gjorde ham ondt at han maatte lade ham slippe for
denne Gang, da det meste af hans Krudt var opskudt, men at han
haabede at de skulde mødes igjen. Parlamentæren havde endvidere
det Bud til Fregattens Chef, at hvis han vilde komme ombord paa
et Glas Vin hos Kaptainen, skulde han komme og gaa »paa Parol«,
eftersom han havde kjæmpet som en brav Karl. Indbydelsen blev

Mntroser, Saofficer og Soldater fra Frederik den l]erdes Tid.
(Efter Carl Bruun : Kjabenhnvns Historie)

med Tak afslaaet, og Trompeteren kunde ved sin Tilbagekomst berette, at Fregatten, der førtes af en engelsk Kaptain, havde 28 Kanoner og en Besætning paa halvandet Hundrede Mand, hvoraf største
Delen var Englændere, da Svenskerne i England haYde kjøbt Skibet,
der nu var paa Veien til Gøtheborg.
Da W essel havde faaet dette Svar, nærmede han sig sin Modstander saa meget, at han kunde praie over til ham, og gjennem
Raaberen spurgte han da den engelske Kaptain, om han ikke havde
lidt Krudt at overlade ham, da hans eget var sluppet op. Denne
Spøg, som den fiendtlige Kaptain næppe kan have troet var alvorlig
ment, endte Kampen; den engelske Skibschef steg op paa Skansen
med et Glas Vin i Haanden, Wessel gjorde det samme, de to Modstandere drak hinandens Skaal og skiltes derpaa ad som gode
Venner.
Denne Begivenhed havde nær kommen W essel dyrt at staa.
Hans Uvenner og Misundere, hvoraf han allerede havde adskillige
hjemme i Danmark, fremkom med Beskyldninger imod ham og
mente, at det var utilladeligt at udsætte Kongens Skibe for Tab ved
at indlade sig i Kamp med en Overmand, som man ikke kunde
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vente at beseire, og at den besynderlige Ende paa Fægtningen, denne
Skaaldrikken og venskabelige Afsked, var uværdig for en af Hans
Majestæts Officerer. Man forlangte Krigsret nedsat, og skjønt Wessel
ikke havde undladt al benytte sig af sin Frihed til umiddelbart at
tilskrive Kongen, og skjønt Frederik den fjerde havde ham personlig
kjær, fandt han det dog ikke raadeligt at gaa imod Strømmen. I
August Maaned blev Wessel uformodet kaldet til Kjøbenhavn, forhørt og stillet for en Krigsret, der i sin Midte talte flere af hans
Anklagere, og Fiskalen indstillede, at han skulde betale Bøde og
Processens Omkostninger, samt degraderes, indtil han lærte at bruge
bedre Sømandskab. - Men en høiere Myndighed vaagede over den
kjække unge Sømand; hverken den hæderlige Generaladmiral Gyldenløve eller Kongen selv kunde billige saa skammelig en Dom. Disse
hans to Velyndere befriede ham for Ydmygelsen.
Den 28de December blev W essel kaldet op til Slottet. Kongen
stod omgiven af sine Kavalerer og høitstaaende Officerer. Den
unge, kun et Par og tyve Aar gamle Søhelt traadte ind; med faste
Skridt, med sit freidige og frimodige Blik gik den kjække norske
Søgut med det lange Haar bølgende om Skuldrene op imod Kongen.
Omgivelserne fulgte ham opmærksomt med Øinene og flere glædede
sig i deres stille Sind over, at Modet nu skulde blive knækket paa
denne simple Matros, denne Kaperkaptain, som allerede var Kaptainløitnant- i Flaaden. og som vovede at skrive umiddelbart til Enevolds-Kongen. h·cderik den fjerde gik ham smilende imøde, beklagede de Gjcnvordigheder, han havde gjennemgaaet, roste hans Iver
og Mod - og udnævnte ham paa Grund heraf til virkelig Kaptain
i den dansk-norske Flaade.
FEMERN, RUGEN OG NYDYB.

1715.

Paa denne Tid, i November 1714, var det, at Karl den tolvte
endelig vendte tilbage fra sit lange Ophold i Tyrkiet. I fem Aar
havde han forgjæves arbeidet paa at formaa Tyrkerne til at yde
ham Hjælp imod Rusland, og i al den Tid havde han ladet Krigen
hjemme gaa sin egen Gang; men nu skiftede han pludselig Sind,
han opgav sine Planer til et nyt Felttog imod Rusland ved Tyrkernes Bistand, vendte Blikket imod sine lidende Undersaatter og
foer saa ilsomt afsted Nord paa, at han i fjorten Dage til Hest tilbagelagde Veien tværs igjennem Europa og uformodet viste sig iblandt
sine Tropper i Stralsund. Han overtog selv Kommandoen og bragte
snart nyt Liv i Foretagenderne; men ogsaa hans Fiender sluttede
sig nærmere sammen ved hans Tilbagekomst, og med dem forenede
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sig nu Kongen af England og Kurfyrsten af Hannover, der ligesaa
meget som de øvrige Fyrster ønskede at se den europæiske Fredsforstyrrer stanset i sin krigerske Færd.
Det blev nu endmere nødvendigt at bære Omsorg for, at der

Knrl den tolvte.
(Efter et Slik nf Tnnj~).

ikke overskibedes Tropper og Ammunition fra Sverige til Pommern,
og at holde Øie med, hvad de Svenske foretog sig. Løwendals
G a 1ei blev midt om Vinteren sendt ned i Østersøen for at udspeide
Kysterne, og da den ingen fiendtlige Skibe saa, hverken ved Rugen
eller ved Bornholm, seilede Kaptain W essel op til Karlskrona, dreiede
bi udenfor Skjærene og saa her, at hele den svenske Flaade laa i
Vinterkvarter med strøgne Reisninger og vel fortøiet inde i Havnen.
Med denne Efterretning løb han tilbage til Kjøbenhavn, hvorfra han
foretog en lille Udflugt Nord paa til sit hjemlige Farvand.
Den svenske Flaade holdt sig dog ikke ret længe i Havn. Hen-
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imod Midten af April 1715 afseilede Schoutbynacht C. H. W a c h tm eis ter - en Søn af den udmærkede Generaladmiral Wachtmeister,
hvem Sverige havde havt den Sorg at miste i Aaret 1714 - fra Karlskrona med en E skadre paa 4 Linjeskibe, nemlig Prinsessan Hed, · ig Sofia paa 75, Nordstjernan paa 76, Sodermanland paa
56 og G6theborg paa 50 Kanoner, samt 2 Fregatter Hvita Orn
paa 30 og Falken paa 26 Kanoner; Kommandoflaget vaiede paa
det førstnævnte Skib. Denne Eskadre viste sig temmelig uventet i
Østersøen; drev de danske og norske Krydsere bort, og H vita O r n,
Kaptain C. Printz, var endog saa heldig under Rugen at komme i
Kast med den danske 20 Kanons Fregat 0 r n en, som den
efter en haardnakket Kamp i
21/2 Timer erobrede.
Melding om den svenske
Eskadres Afgang fra Karlskrona indløb hurtig til Kjøbenhavn, hvor en Eskadre
paa 8 Linjeskibe og 2 Fregatter i al Hast blev samlet
under Schoutbynacht C. C.
Model nf Fregnttcn Hoycnhnld (1708- 1754).
30 l{nnoncr. Vnr unfl>ruclt udrustet under Svenskelerigen
von Gabels Kommando.
og har dcllngct I mnngfoldlge Togter og El{spcdiUoncr.
Admiralsflaget vaiede paa 66
(Orlogsncrflcts Modelsamling).
Kanons Skibet Prins K ristian, desuden var der Linjeskibet Fyn paa 52 og 6 andre, hver
paa 50 Kanoner, Fregatterne Høsenhald og Raa, hver paa 30.
Den 17de April forlod Gabel Sundet og løb ned til Møen, og da
Wessel kort efter ankom Nord fra med Løwendals Galci, blev
ogsaa han sendt ned i Østersøen for at slutte sig til Eskadren.
Fra Stationen ved Møen blev Fregatterne sendte ud for al
speide efter Fienden, og Gabel selv lettede med Linjeskibene og
krydsede langsmed den pommerske Kyst. L ø w end a 1s G a 1e i, der
ved denne som ved enhver anden Leilighed, hvor det kom an paa
at søge Fienden, var utrættelig, blev ogsaa her den første, der opdagede den fiendtlige Eskadre, som laa under Femern, og bragte
Efterretning herom til Gabel. Dette var den 22de April; men allerede den 21de havde man paa den svenske Eskadre, som ifølge
Wachtmeisters officielle Rapport laa til Ankers indenfor Femern,
havt Efterretninger om den dansk-norske Eskadres Nærmelse, idet
man fra Skibet G6theborg,, der laa paa Brandvagt, havde seet de
fiendtlige Skibe. Veiret var stille og disigt, og holdt sig saaledes de
følgende •Dage. Den 23de, da den svenske Eskadre, hvoraf nogle
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havde været sendt op i Bæltet, var bleven samlet, lettede den for
at møde Gabets Eskadre, som nu nærmede sig Øster fra, men kun
meget langsomt. Den 24de om Morgenen var det fremdeles næsten
ganske stille Veir, og Skibene maatte bugseres af Fartøierne for at
kunne styres og boldes i Linje; men Svenskerne havde dog arbeidet
sig et Stykke op igjennem Femer Bælt og gik trøstig den overlegne

Kampen mellem Fe;,,ern og Lolland den 25de April 1715.
(Ener et samtidigt Billede) ..

Fiende imøde. Henimod Middag reiste der sig en lille Brise af
østlig Vind, der altsaa var gunstig for de danske Skibe, og Gabel
gav Signal til Angreb, medens Wachtmeister med sin Eskadre søgte
at naa op til Luvart af Fienden, hvilket imidlertid ikke lykkedes,
da Gabel Kl. 4 om Eftermiddagen lod dreie til Vinden og danne
Slaglinje paa luv Side af den svenske Eskadre.
Da var Kampen allerede i fuld Gang; Orlogsskibet Island, der
gik i Spidsen, havde aabnet Ilden ved at angribe det svenske Linjeskib Nords tj er n an, og de andre fulgte efter i Slaglinjen, Skib for
Skib. Hvor Kamppladsen var, kan ikke nøie sees af Beretningerne,
sandsynligvis har den været tæt Nordøst for Femern, mellem denne
Vor Samngt.

D.
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Ø og Rødsand, og Svenskerne er altsaa gaaede de Danske et godt
Stykke imøde. De fægtede tappert og værgede sig godt imod Overmagten, men blev ilde tilredte. Under en Vending, et Par Timer
efter Slagets Begyndelse, var Wachtmeister saa uheldig at blive beskudt langskibs, og da han senere søgte at bryde igjennem den
danske Linje, blev et ar Skibene, Sodermanland, saa heftig beskudt, at det mistede endel af Reisningen, Chefen faldt, og Skibet
maatte bære af for Vinden og flygte Vester i. Kampen varede indtil
Mørket faldt paa, »i hvilken Tid - skriver Wachtmeister - jeg
saavelsom mine øvrige Skibe blev saaledes tilredte paa Rundholter,
staaende og løbende Gods, at ingen var i Stand til behørig at regjere
sit Skib, dertil mange Grundskud, af hvilke jeg alene havde 12«;
han saa sig derfor nødsaget til at flygte Vester paa langmed den
holstenske Kyst, stærkt forfulgt af Gabel, der først, da det blev fuldstændig mørkt, opgav Jagten og ved Midnatslid ankrede med sin
Eskadre mellem Femern og Langeland, for at hindre de Svenske
fra at undslippe gjennem Storebælt. Wachtmeister ankrede under
den holstenske Kyst for at istandsætte den lidte Skade og modtage
Indberetning om de andre Skibes Tilstand.
Fregatterne havde ikke taget Del i den egentlige Kamp. Under
Eskadre- og Flaadekampene var det nemlig altid Linjeskibene, der
lagde Loddet i Vægtskaalen, og de var da ogsaa med deres to Batterier, hvoraf det underste førte Datidens sværeste Skyts, og med
deres tykkere Sider Fregatterne langt overlegne. Fregatterne holdtes
derfor udenfor Linjeskibenes Slaglinje, hvor de var dækkede af
deres større Kammerater og hvor de tillige altid var klar til at give
disse en Haandsrækning og til at bringe en Melding , idere. Wessel
var saaledes i Begyndelsen af Slaget snarere Tilskuer end Deltager
i Sammenstødet. Men henved Kl. 5 bemærkede Gabel en af de svenske Fregatter Hvita Ørn, som tilligemed en anden Fregat laa tæt
i Læ af de svenske Linjeskibe, og da han nok tænkte, at hans egne
Fregatter længtes efter at komme med i Kampen, gav han Løwendals Galei og Fregatten Raa Ordre til at angribe de to Modstandere. Midt under Linjeskibenes Kamp dreiede de to Fregatter af
for Vinden og holdt agten om de kjæmpende Linjer for at naa op
til Fienden . De maatte tæt forbi de svenske Linjeskibe, og da Fregatterne saa, hvad det gjaldt, holdt de tæt op til deres sværere
Kammerater, for at blive dækkede af deres Ild. Men Wessel lod
sig ikke afskrække heraf. Han beregnede, at Svenskerne havde saa
megen Brug for deres Folk paa den Side, der vendte mod de
danske Linjeskibe, at de ikke kunde virke med synderlig Kraft paa
den Side af deres Batterier, der vendte imod ham. og han strøg
1
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derfor op paa denne Side af den fiendtlige Linje i den tætte Krudtrøg uden at tage nogen Skade, paa Jagt efter Hvita Ørn. Henimod
Aften, da Mørket faldt paa, var Hvita Ørn jaget op imod Ærø, og
da Gab el havd~ givet Ordre til, at Fregatterne skulde holde sig
under Seil om Natten for at bevogte Fienden, blev Jagten ikke opgiven. Da det begyndte at lysne næste Morgen, opdagede man fra

¼\t.Lt.R SUG,

Kort over Farvandet omkring Femern.

Løwendals Galei, ~t Hvita Ørn havde arbeidet sig et Stykke op
i Bæltet, og straks gik man igjen paa Jagt efter den; den svenske
Fregat blev derved nødt til at vende og bære af for Vinden ned
imod Kieler Fjord, skarpt forfulgt af den hurtigseilende Løwendals
Galei. Alle Seil, som trække kunde, blev satte til, alle tre Skibe
gjorde deres yderste, den svenske Fregat foran, de to andre bagefter, og saaledes gik det afsted ned imod den holstenske Fjord.
Endnu var Hvita Ørn ikke opseilet; men den kunde ikke undslippe, thi man nærmede sig stærkt den lukkede Fjord, hvor den
maatte sluttes inde som i en Sæk. Man naaede Fjorden - og her
viste sig da et høist overraskende Syn for de forbavsede Søfolks
Øine.
39"'

484
Da Wachtmeister om Natten havde modtaget Indberetninger fra
sine underlagte Skibschefer, erfarede han, at Tilstanden var ynkelig,
og han fattede da en fortvivlet Beslutning, som vi helst vil udtrykke med hans egne Ord i Rapporten til Kongen. »Skibenes Tilstand befandtes saaledes - skriver han - , at det var ugjørligt for
os at indlade os i nogen videre Aktion med Fienden, da vi ikke
vilde udsætte os for at oyergive Eders Majestæts Skibe
i deres Hænder, og der i
Fiendens Nærhed ikke var
Tid til at reparere Skaden,
saavel paa den aldeles ødelagte Takkelads som de svære
Skud i Skrogene under Vandet, 4 Pumper gik uafbrudt
hos mig, Krudt og Kugler
bortskudt, nogle og halvtredsindstyve saaredc og nogle
og tyve døde, vidste ikke hvor
mange der var i de andre
Skibe. - I denne usle Tilstand, allernaadigste Konge I
besluttede jeg , uden Haab
om Udsigt til at frelse Skibene, at sætte dem paa Stranden, samt saaledes forhindre,
at de kom Fienden til Nytte,
Vlcomlmlrol IM sllnn Knrl Gnbcl.
det jeg iværksatte den 25de,
sættende paa Land nedenfor
Kiel ved Buick Hoved, desuden givende mil Skib 2 Grundskud
gjennem Bunden, samt paa enhver Maade gjort det ubrugeligt til
videre Tjeneste.«
Det var dette Skuespil, der viste sig for de qansk.e Fregatter, da
de kom seilende ned imod Kieler Fjord. Her laa den nylig saa
stolte Række Skibe som hjælpeløse Vrag, det ene tæt ved Siden af
det andet, og Svenskerne var i fuld Gang med at ødelægge dem,
det bedste de kunde. H vita 0 rn fortsatte sin Kurs ned til det
svenske Admiralskib og løb sig fast paa Grunden tæt ved Siden af
dette.
W essel havde saaledes ikke blot forhindret H vita 0 rn i at
undslippe, men tillige seet, at hele den fiendtlige Styrke havde sat
sig paa Grund i Kielerbugten, og for hurtigst mulig at underrette
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Gabel herom, dreiede han nu til Vinden og krydsede op imod det
Sted, hvor han havde forladt den danske Eskadre. Da han lidt
efter Klokken 10 fik den i Sigte, afgav han sin Melding ved Signal,
og satte derefter igjen Kurs efter Btilk, hvor han ankrede i lidt over
et Kanonskuds Afstand fra de yderste svenske Skibe. Saasna1i han
var kommen til Ankers, viste den svenske Schoutbynacht et hvidt
Flag agter som Tegn paa, at han vilde forhandle, men da Wessel
fra sit Skib var Vidne til, at man ombord i det svenske Admiralskib gav sig til at skyde ned i Bunden med sine egne Kanoner for
at ødelægge Skibet, indsaa han, at der ingen Tid var at spilde og
sendte paa egen Haand et Fartøi med en Officer ombord til den
svenske Scboutbynacht og lod ham vide i Gabels Navn, at hvis
man vedblev at ødelægge Skibene, , skulde der ei blive givet nogen
Mand Qvarteer«. Denne Trussel gjorde den ønskede Virkning, idet
den svenske høistkommanderende, Grev Wachtmeister og hans Flagkaptain begav sig tilbage med det danske Fartøi til Løwendals Galei
som Krigsfanger. Inden Greven forlod sit Skib havde han kastet
sin Kaarde i Søen med de Ord: »Eftersom du har været saa ulykkelig for mig, skal du ei blive baaret af mig eller nogen anden! c
Wessel førte straks de to svenske Officerer ombord til Gabel, der
med sin Eskadre var gaaet til Ankers en halv Mils Vei fra de svenske
Skibe. Gabel viste sin høitstaaende Fange den største Høflighed,
spurgte ham om, hvor hans Kaarde var, og da Wachtmeister svarede: »En fangen Mand maa ingen Kaarde bære«, tog Gabel sin
Sølvkaarde og stak den i Grevens Gehæng. Dybt bevæget takkede
den overvundne ham.
Man gik straks iværk med at redde, hvad reddes kunde af den
strandede Eskadre. Admiralskibet Hedvig Sofia var saa forskudt,
at det ikke stod til at frelse ; derimod lykkedes det at faa alle de
andre Skibe, Linjeskibene Nordstjernan, Sødermanland og
Gøtheborg, samt Fregatterne Hvita Ørn og Falken af Grunden,
og disse fem Skibe blev indlemmede i den dansk-norske Flaade.
Sverige mistede, foruden alle Skibene, i denne Kamp ikke mindre
end 2,500 døde, saarede og fangne, de Danske, hvis Skibe ogsaa
havde lidt endel, havde et Tab af 65 døde og 220 saarede. Kong
Frederik, som opholdt sig i Holsten, kom selv ved Frederik.sort
ombord til Gabel, lykønskede ham til den vundne Seier og udnævnte
ham til Viceadmiral, foretog Forfremmelser blandt Officererne og
lod Linjeskibscheferne tildele en Erindringsmedaille i Guld til at
bæres i et blaat Baand. De erobrede Skibe bemandedes med Danske
og Nordmænd, og Kaptain Wessel fik Kommando af Fregatten Hvide
Ørn paa 30 Kanoner, hvormed han, der allerede havde vundet et
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Navn og stod høit i Folkets Yndest, ankom til Kjøbenhavn den 12te
Mai og blev modtagen med stor Jubel.
Det var kun en Afdeling af den dansk-norske Flaade, som vandt
Slaget under Femern. Hovedflaaden, der var stillet under Admiral
Peter Rabens Kommando, samledes ved Kjøbenhavn og afgik til
Østersøen i Slutningen af April Maaned for at bevogte Farvandet
omkring Riigen og afskjære Forbindelsen mellem Sverige og Pommern. Gabels Eskadre var bleven opløst, nogle af Skibene var
afsendte til Hovedflaaden, med de andre var Gabel afseilet til Katte

Medallle lll Soofftcererne.
Uddelt forsle Gang lll Sktbschefcrne ener Kampen ved Femern, anden Gnng ener Schestedls Seler ved
ROgen og tredie og sidste Gang ener Selren I Dynekilen.

gattet for at blokere Gøtheborg, og Lil ham stødte Wessel med Hvide
Ørn i Begyndelsen af .Juni; men en anden mindre Eskadre havde
faaet et særligt Hverv. Den bestod, foruden nogle Bombarderer,
Brandere m. m., af 13 Skibe og Pramme, alle de lladgaacnde,
armerede Skibe, man kunde samle, og den skulde under Viceadmiral
Sehestedts Kommando understøtte den paatænkte Erobring af
Rugen og Stralsund. Der blev givet Sehestedt en lignende Opgave
som den, han havde at løse 1712, og hvorfra han skilte sig saa
hæderligt, og de samme Skibe, som han dengang havde under sin
Kommando, Arken N oæ, Helleflynderen o. s. v. tilligemed
nogle flere, der særlig egnede sig til at anvendes i det af Grunde
opfyldte Farvand, var nu igjen samlede omkring hans Kommandoskib Ditmarsken. Ved Stralsund laa der 7 saakaldte stralsundske
Fregatter, der vel kun tilsammen talte 150 Kanoner imod Sehestedts
232; men da der kunde ydes dem Understøttelse af Landbatterierne
og af en Styrke, der lededes af Karl den tolvte selv, kunde Mod-
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standen fra denne Side være betænkelig nok og et Forsøg paa at
trænge ind til Stralsund være forbundet med megen Fare.
Den 8de Juli afgik denne Eskadre fra Kjøbenhavn og eskmieredes af Hovedflaaden ned til Østersøen. Da der ikke var nogen
Grund til at holde en større Styrke ved Gøtheborg, fordi den største
Del af Besætningerne paa de svenske Krigsskibe var afgaaet til
Flaaden i Karlskrona, havde Gabel forladt denne Station med sit
Kommandoskib Prins Kristian, to andre Linjeskibe og Fregatten
Hvide Ørn , var seilet ned til Østersøen og forenede sig den 15de

Schcslcd ts Eskadre \"cd Rilgcn 1715.

(Samtidigt Billede).

Juli med Raben, som nu havde faaet samlet 16 Linjeskibe, foruden
Fregatter og mindre Skibe, under sin Kommando; hans Flag vaiede
paa den prægtige Tredækker Elefanten.
Den 18de Juli passerede hele denne Flaade Greifswalde og ankrede udfor Nydyb ved Øen Rudø; men allerede den næste Morgen
viste den svenske Hovedflaade sig. Den var lødet ud fra Karlskrona i en Styrke af 21 Linjeskibe under Anførsel af Admiral, Baron
C. Sparre og førte en stor Transportflaade med Tropper, Ammunition og andre Krigsfornødenheder til den svenske Hær i Stralsund
med sig. Vinden var østlig med jævn Kuling, og altsaa gunstig for
den svenske Flaade. Rabens Stilling var ikke heldig; blev han liggende til Ankers, da vilde Sparre sandsynligvis lade ham blive liggende og landsætte Tropperne lige for hans Øine, og lettede han,
da maatte han skilles fra Sehestedt, hvis sletseilende, fladgaaende
Skibe ikke egnede sig til Kamp i aaben Sø. Han valgte det sidste
i Haab om, at Sehestedt nok vilde klare sig i det grunde Farvand,
hvor de store Skibe ikke kunde komme ham nær, lettede med
Hovedflaaden og satte Kursen Nord i, udenom Jasmund og Arkana,
og derfra over imod Møen. Modtage Angreb af den svenske Flaade
dristede han sig ikke til, da Overmagten var for stor, og da Sparre
stillede sine tre Eskadrer i Slagorden og forfulgte den danske Flaade,
manøvrerede han med denne for at undgaa Slag, saa at kun nogle
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Skud blev vekslede mellem de nærmeste Skibe paa lang Afstand.
Sparre havde imidlertid opnaaet hvad han foreløbig ønskede, Transportflaaden løb ind i Prorer Vig og bragte sine Ladninger iland.
Stillingen var dog ingenlunde tryg for de Svenske. Raben havde
trukket sig tilbage til de danske Farvande, hvor han kunde vente
Forstærkning, og Sehestedts Eskadre laa og spærrede lndseilingen til
Stralsund. Denne sidste maatte først ødelægges. Den truedes nu
baade fra Landsiden og Søsiden, og da det var Svenskerne meget
om at gjøre at faa den ryddet afveien, ledede Karl den tolvte selv
Angrebet paa den. De stralsundske Fregatter rykkede ud, en Afdeling af Hovedilaaden lagde sig udenfor Løbet. Ilden aabnedes fra
begge Sider, og Landbatterierne begyndte at lade deres Kanoner
spille. Den svenske Konge var i nogen Tid ombord paa Linjeskibet
Ø Ian cl. De danske Skibe, navnlig Skytsprammene og Bombardererne besvarede Ilden livligt; men da det dog begyndte at blh·e
dem temmelig varmt, trak de sig tilbage paa det flakke Vand ved
Nordenden af Usedom, hvor de større Skibe ikke kunde komme
dem nær, og hvor de desuden kunde haabe at faa Understøttelse
af de fra denne Side fremrykkende Preussere. Dog fortsattes Kampen fra Dag til Dng med heftig Skydning paa begge Sider, de
danske Skibe var i stor Vaande og blev mere og mere betrængte,
indtil endelig Preusserne den 29de rykkede ind i Wolgast og i de
to følgende Dage erobrede den nordlige Ende af Usedom paa det
befæstede Sted Peenemunde nær, der først blev indtaget tre Uger
senere; da ophørte Angrebet fra Land, de stralsundske Fregatter
trak sig et Stykke tilbage i Løbet og Flaaden udenfor indskrænkede
sin Virksomhed til en Blokade. Sehestedt havde Ro indtil videre, og
modtog endogsaa den 5te August Besøg ombord i Eskadren af den
danske og den preussiske Konge, der begge var tilstede ved deres
Hære i Pommern.
Den Forstærkning, som Admiral Raben ventede, udeblev ikke.
Baade Gyldenløve og Judichær anstrængle sig af al Kraft for at
samle og udruste flere store Skibe, og den 4de August kunde de
sende 5 Linjeskibe ned til Flaaden, der laa imellem Møen og Rugen.
Raben havde altsaa nu en Flaade paa 21 prægtige Linjeskibe, der
førte 1,294 Kanoner, 4 Fregatter, 2 Brandere og nogle mindre Skibe;
den deltes i tre Eskadrer, hver paa 7 Skibe, Avantgarden under
Viceadmiral Jost Juel paa Linjeskibet Justitia, Corps-de-Bataille
under Raben selv paa Elefanten, og Arrieregarden under Viceadmiral F. Trojel paa Linjeskibet Dronning Lovisa. Ebenetzer,
der kommanderedes ar Schoutbynacht 0. J. Thambsen, var forreste Skib i Flaaden, Venden, Schoutbynacht E. Deichmann,
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Agtermand, og Gabels Admiralskib Prins Kristian, der kommanderedes af hans 25aarige Flagkaptain F. Hoppe, da han selv var
gaaet syg iland paa Stevns nogle Dage forud, samt Hav fru en,
Kommandør U. Kaas, var Admiralskibets Sekundanter eller nærmeste Skibe.
Den svenske Flaade, der
laa under Østkysten afRiigen,
talte nu 20 Linjeskibe med 1,310
Kanoner, 2 Fregatter, 2 Brandere og nogle
mindre Skibe.
Avantgarden førtes af Admiral
E.J. Lillje paa
90 Kanonskibet
Prins
Karl,
Corps-de-Bataille af Admiral,
BaronC.Sparre
selv paa 96 Kanonskibet Gø tha Leyon, og
Arrieregarden af
Admiral M.
Heack paa 96
Kanonskibet ESenere Kommnndorknplnln F. Hoppe,
nig h et en; det
der som 25oorlg Flogkoplnln forte Admlrolsklbet Prins Krlsllon I Kampen
næstforreste
ved llilgen.
Skib,Brehmen,
førtes af Schoutbynacht H. Anckarstjerna, detnæstagterste, Wend en, af Schouthynacht Tau b e, samt Admiralskibets Sekundanter
Stockholm og Prins Karl Frederik af Schutbynachterne D. J.
Wilster (Forræderen fra Gøtheborg 1712) og von Løven. Der
var altsaa ikke mindre end 7 Admiralskibe i denne Flaade, medens
der kun var 5 i den anden; iøvrigt var Flaaderne hinanden temmelig jævnbyrdige, skjønt de svenske Skibe i det hele taget var
noget større.
Det var smukke Sommerdage med stille Veir, og der kunde
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ikke udrettes noget paa Søen. Den dansk-norske Flaade laa til
Ankers imellem Riigen og Møen, kun Fregatterne holdtes under Seil,
og Hvide Ørn bragte som sædvanlig flere Priser ind til Flaaden.
Hovedstyrken af den svenske Flaade, 15- 16 Linjeskibe, laa til
Ankers udfor Prorer Vig, og de øvrige 5 Linjeskibe laa Syd for
Greifswalde og blokerede Sehestedts Eskadre ved Rudø; Fregatterne
holdtes under Seil et Stykke fra Flaaden, omtrent paa Høiden af
Jasmund, for at give Melding, om noget fiendtligt skulde nærme sig.
Den 7de August om Eftermiddagen reiste der sig en frisk Kuling
af Nordvest, Raben lettede da med Flaaden, stillede den i Orden
og seilede rumskjøds ned imod Nordenden af Rugen. Om Natten
løb W essel forud for Flaaden, ned imod Fienden, for at udspeide
hans Stilling. Om Morgenen tidlig, den 8de Aug., da den danske
Flaade seilede langsmed Witmund og passerede forbi den høie
Landpynt ved Arkona, opdagedes den af de paa Brandvagt liggende
svenske Fregatter, der øieblikkelig satte Seil til, styrede ned imod
den svenske Flaade og ved Signaler og Kanonskud tilkjendegav den,
at Fienden nærmede sig. Flaaden lettede Anker, og da Blokadeskibene ved Nydyb maatte have krydset sig op imod Vinden for at
naa .den, løb Sparre med Hovedstyrken ned imod Greifswalde, og
først da hele den svenske Flaade var samlet, formerede den Slaglinje Nordost i. Imidlertid havde Raben fortsat sin Kurs udenom
Arkona og Jasmund; Kl. 10 om Formiddagen kom Hvide Ørn tilbage til ham fra sit Kryds, paa hvilket Wessel havde udspeidet
Fiendens Stilling og opsnappet en Linjeskibs-Barkas med en Officer
og 20 Mand, der havde været iland og var i Begreb med atter
at seile ud til deres Skib. Kl. 12 om Middagen, paa den Tid, da
den svenske Flaade stilledes i Slagorden imod Nordost, var den
danske Flaade omtrent 8/4 Mil fra den, og da Raben nu saa, i
hvilken Stilling Sparre vilde modtage hans Angreb, lod ogsaa han
sin Flaade stille i Slagorden paa den samme Kurs; men dette maatte
ske i hvad man kalder omvendt Orden, det vil sige med Arrieregarden i Spidsen, saaledes at LinjeskibetVenden blev Formand og
Ebenetzer Agtermand. Alt gjordes klar til Slag, og der blev holdt
Bøn paa alle Skibene.
De to Linjer seilede altsaa jævnsides hinanden ud af Bugten,
Nordost, eller maaske snarere nordligere, hen; den danske Flaade
til Luvart, den svenske i Læ. Omtrent Kl. 1 om Eftermiddagen lod
Sparre heise Blodflaget, et rødt Flag, der benyttedes som Signal
til Angreb, og de svenske Skibe aabnede Ilden; men Afstanden
imellem Flaaderne var endnu for stor, og først en halv Time efter,
da Raben var sikker paa, at hans Kanoner kunde naa Fienden, lod
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ogsaa han Blodflaget heise. Flaaderne, der nu var 2 til 3 Mile Øst
for Peerd, blev sna1t indviklede i en tæt Røg, der drev ned over
den svenske Flaade. Skydningen var heftig, de svenske Skibe led
meget paa Skrog og Reisning, og Linjeskibene Øsel og Gottland
maatte trække sig ud af Linjen. Ogsaa de danske Skibe led, skjønt
forholdsvis mindre, og da adskillige Kanoner ombord paa Skibene
sprang og Raperter ødelagdes ved Skydningen, fremkaldte det nogen
Forstyrrelse. Linjeskibet Svanen maatte i nogen Tid forlade Linjen for at fylde Krudt; men Hvide Ørn var straks paa Pletten
og indtog dets Plads. Under denne fortsatte og regelmæssige Kamp
dreiede den svenske Flaade bestandig mere og mere af for Vinden,
saa at den kom til at seile rumskjøds i en Bue, og den dansknorske Flaade maatte følge efter. Saaledes blev det ved, indtil Mørket
faldt paa og Flaaderne var henimod 5 Mile Øst for Rågen; den
svenske Flaade flygtede for fulde Seil, og Raben forfulgte den i
Mørket.
Den næste Morgen havde deh svenske Flaade faaet et Forspring
paa 2 til 3 Mile og fortsatte med gunstig Vind sin Kurs Sønden om
Bornholm. Raben ventede endnu en Stund, indtil Svenskerne var
ude af Sigte, hvorpaa han krydsede op imod Rugen og ankrede om
Eftermiddagen i Prorer Vig, omtrent paa det samme Sted, som den
svenske Flaade havde forladt den foregaaende Dag. Sparre fortsatte
sin Kurs. Bla11dt· de svenske Skibe, som var værst medtagne efter
Slaget og havde vanskeligst ved at undkomme, var Linjeskibene
Øsel og Gottland. Disse to Skibe blev paa Flugten om Natten
overraskede af Fregatten Hvide Ørn, som kom paa dem saa pludselig og useet, som dukkede den op af Søen. En svensk Løitnant
ved Dalregimentet, Hans Jakob Munch, der var ombord i Linjeskibet Gottla nd, har i en efterladt Dagbog givet nedenstaaende
Beretning om dette natlige Møde, gjennem hvilken man faar et
godt Begreb om den næsten overnaturlige Frygt, som Svenskerne
under Kampagnen i Østersøen nærede for dette Skib og dets kjække
Fører.
»Efterat baade Skibet Go t tl and - fortæller den svenske Officer
- »hvorpaa jeg var ombord, og et andet, som hed Øsel var bleven
saa ilde trufne i Vandgangen, at de aldeles ikke mentes at ville
kunne holde Søen og endmindre at kunne udholde en ny Træfning
med Fienden, da den danske Flaade befandt sig til Luvart, fik de
Ordre til straks om Aftenen at gaa til Karlskrona. Da vi nu, som
sagt, gik bort fra vor Flaade, kom vi Dagen efter om Aftenen midt
for Bornholm, udfor hvilken vi fik Øie paa et Skib, og da vor
Skibskaptain Nyman hav~e iagttaget det gjennem Kikkerten, sagde
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han, at det var Fregatten Hvide Ørn, hvis Mage til at seile ikke
fandtes. Kaptainen sagde da: »Han der hilser paa os inat! ,
Saa sagde jeg: »Hvorledes skulde det være muligt, at han
skulde kunde hitte os i den aabne Sø og i det kulsorte Mørke? «
Hvorpaa Kaptainen svarede: »Om Natten var to Gange saa
lang, og Mørket aldrig saa tæt, saa hitter han os endda. ,
Straks efter Solens Nedgang blev det heftigt Stormveir. Vore
Skibe gik Side om Side, Øsel til Luvart
og Gottl and i Læ, og da om Aftenen
Kl. 12 kom den danske Fregat Hvide Ørn
lige paa Øse 1, som kommanderedes af
Kaptain Sjøstjerna. Da denne mærkede
Larmen, der hørtes af den danske Fregat,
som kom paa ham, tog han Raaberen og
raabte: Holla I men den Danske vilde ikke
svare efter Signalbogen, som han ikke
kjendte, men han ventede med Svaret til
han kom lige ind ve,.d Sjøstjernas Skib, da
sagde han: »God afton kåra Bror! .Jag
skal hilsa dig från Admiralen, han her
dig, at du icka seglar långer från flotten ,
ån du kan ha honom i Sigte. ,
Da svarede Sjøstjerna: » Er du god
Ven, saa sak agter ud, jeg kjender ingen
Broder i Mørket. ~
Da svarede den Danske: »Kjender du
mig ikke, saa skal du Guds Pine Død lære
mig at kjende. • Og saa seilede han paa
ham, og havde sine Baadsmænd ude paa
Bougsprydet, som afhuggede KampagneTordensl<Jolcls Lysestage.
flaget og borttog begge Lanterner; derpaa
lagde han bi og skjød med sine Kanoner langskibs paa Øse 1, saa
at han aldeles sønderskjød Agterspeilet i Laser baade med Stangkugler og Kofødder.«
Linjeskibet satte Seil og flygtede; Wessel raabte til Svenskeren,
at dreiede han ikke til Vinden, var han en Kujon, som burde hedde
Bengelstjerne og ikke Sjøstjerna; men da Go tt 1and kom til, fandt
W essel det dog raadeligst at fortrække. Den svenske Flaade gik
lige til Karlskrona; foruden Øse 1 og Go tt 1and, der var synkefærdige, havde flere andre lidt betydelig Skade; 165 Mand, hvoriblandt Admiralerne Lillie og Henck, var faldne, og 360 saarede.
Flaaden viste sig heller ikke mere i Søen det Aar.
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Seiren var uomtvistelig paa de Danskes Side; de beholdt Valpladsen, og skjønt de havde . 127 døde, hvoriblandt Avantgardens
Chef Viceadmiral Jost J uel, og 466 saarede, var Skaden paa Skibene dog, ikke større, end at den kunde istandsættes i Søen. Et
høitideligt Te Deum blev afholdt til Minde om Seiren, den store
Salut afskudt i Kjøbenhavn og paa Flaaden, Befalingsmændene
belønnede og Admiral Raben udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.
Saasnart Admiral Raben ved sine Krydsere havde faaet sikker
Underretning om, at den svenske Flaade laa vel fortøiet i Karlskronas Havn, forlod han sin Ankerplads i Prorer Vig og seilede op
til Kjøge Bugt, der valgtes til den dansk-norske Flaades Hovedstation den øvrige Del af Aaret, og hvorfra kun enkelte Skibe og
mindre Eskadrer sendtes til Østersøen for at holde Øie med Svenskerne, rense Farvandet for Kapere og opbringe fiendtlige Handelsskibe. I Kjøge Bugt sattes Flaaden igjen i fuldkommen kampdygtig
Stand, Viceadmiral J udichær kom selv ned fra Kjøbenhavn for at
tilse, at alt blev bragt i den fornødne Orden, og Flaaden holdtes
rede til at stikke i Søen med kort Varsel. Da Admiral Raben i Begyndelsen af Oktober maatte gaa syg iland, heiste General-Admiral
Gyldenløve selv sit Flag paa Elefanten.
Efter den svenske Flaades Nederlag og Fordrivelse var Sehestedts
Eskadre atter bleven fri, og der kunde tilsendes ham Bistand af
Skibe og Skyts. Saaledes overførtes et nyt, af J udichær bygget
Skytsskib Hjælperen, der førte 46 Stkr. 24 og 6pundige Kanoner
i to Lag og dog kun stak 71/2 Fod i Vandet; af dette mærkelige
Skib, der har hørt til samme Klasse som No æ Ark og H j æ 1perinden, hidsættes en vistnok korrekt Tegning efter et gammelt
Kobberstik i en af vore Samlinger; desuden oversendtes nogle
Galeier, omtrent 150 fladbundede Transportfartøier m. m. Det
var saaledes en betydelig Styrke , som Sehestedt efterhaanden
fik samlet ved Nordenden af Usedom; men han havde ogsaa en
stor Opgave for sig, nemlig at indtage Rugen og rense Nydyb og
de andre Løb for fiendtlige Skibe, hvoraf der foruden de stralsundske
Fregatter var mange mindre Fartøier, der beskyttedes af Landbatterierne i det forkrøblede Farvand. Sverige havde af sine tyske
Besiddelser efter den langvarige Krig endnu kun tilbage, foruden
Wismar, der beleiredes af de allierede, Stralsund og Øen Riigen,
hvor det havde samlet sin sidste Styrke, og hvor Karl den tolvte
selv ledede Forsvaret. Søstyrken var delt saaledes, at en Afdeling,
der kommanderedes af Kaptain Pau 1 U n b e ha w en, senere adlet
under Navnet Kronhawen, laa i det indelukkede Hav Syd for
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Usedom, medens den anden Afdeling under Kaptain An c kar kron a
laa i Nydyb, mellem Rudø og Stralsund. Sehestedt ledede Angrebet
med stor Dygtighed, men maatte gaa frem med megen Forsigtighed.
Først angreb han Unbehawen med sine Smaafartøier og f;Yang ham
efter en heftig Skydning til at flygte op igjennem det Sund, der adskiller Usedom fra Fastlandet ; han bleY saa heftigt beskudt fra de al-

Del fladbundede St,stssklb Hjælperen , 5CCI ogterfrn og frn Siden .

lieredes Batterier, at han mistede oYer Halvdelen af sine Besætninger,
men slap dog igjennem med alle Skibene og forenede sig med
Anckarkrona i Nydyb. Her angreb Sehestedt da, efterat have bugseret sine Skibe fra Stationen ved Usedoms Nordostkyst udenom
det armerede Rudø op i Nydyb, den 24de September den samlede
Styrke. Ilden aabnedes fra de 13 stralsundske Fregatter, fra Landbatterierne og de svenske Fartøier Klokken 9 om Formiddagen,
inden Sehestedts Eskadre kunde indtage sin Post og besvare Skydningen; først Kl. 3 om Eftermiddagen blev dette muligt, en kraftig
Ild aabnedes og holdtes i Gang, indtil Mørket faldt paa. Næste
Morgen gik det løs igjen med samme Voldsomhed, og Kl. 12 om
Middagen var Fienden beseiret, nogle af Skibene løb ind til Rågens
Sydkyst, hvor Besætningerne, da de forfulgtes af de Danske, flygtede
iland og afbrændte Skibene, de andre tyede ind til Rudø. FarYandet var renset; Rftgens Erobring, som nu kun var et Tidsspørgsmaal, iværksattes af Kong Frederik og den preussiske Konge selv
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med 18,000 Mand i November Maaned. Kun Stralsund holdt sig
endnu.
Dette heldige Udfald af den under lste Oktober til virkelig Admiral udnævnte Sehestedts Foretagender havde næppe været muligt,
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Sehestodts K"omp lien 25de September 1715. (Somtldlgt Kort).

naar ikke Farvandet udenfor havde været ryddeligt og et vaagent
Øie var holdt med den svenske Flaade. Den bedste Vogter iblandt
dem, der krydsede i Østersøen, var den Mand, der spillede den mest
fremtrædende Rolle i hele Krigen, Søhelten Peter W essel, som foer
omkring med sin Fregat Hvide Ørn, var paafærde overalt og
aldrig gav sig Ro. Naar de andre hvilede, da vaagede han, naar
Flaaden gik frem, da var han i Spidsen, naar den efter en varm
Kamp holdt sig tilbage for at tage sig lidt Pusterum, da var han
paa Jagt efter Fienden, saaledes som f. Eks. hin Nat, da han angreb
Øsel. Var han alene ude, var hans Iver om mulig endnu større,
sjældent undte han sine Folk Hvile, og skjøndt han ikke skaanede
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sig selv, maatle han dog undertiden anvende haarde Midler for at
holde dem til at følge sig. Herpaa afgiver hans Krydstog i Efteraaret 1715, da han flere Gange kom i Kamp, og bestandig imod
Overmagt, det bedste Eksempel.
Den 14de September havde Raben sendt Hvide Ørn ud at
krydse mellem Bornholm, Ystad og Rf1gen, og skjønt Tjenesten var
stræng og Provianten knap, holdt den sig dog under Seil. Den
lste Oktober om Formiddagen Kl. 10, da Vinden var nordvestlig
med rebet Mærsseils Kuling og Hvide Ørn laa underdreiet Nord
for Jasmund, opdagedes et stort Skib, som laa for smaa Seil inde
paa Bugten, samt en Fregat og 5 smaa Skibe, der laa til Ankers
under .Jasmund. W essel krydsede op imod den i den Tro, at det
var nogle af de Skibe, som Admiral Sehestedt havde jaget paa Flugt.
Da han kom nærmere, heiste den største Orlogsmand, et Linjeskib
paa 54 Kanoner Signal til Fregatten at den skulde lette. Klokken
henved 2 var han de fremmede Skibe paa Skudvidde, og de heiste
begge dansk Flag. Han besvarede det ikke, men løb tæl op i Læ
af den fiendtlige Fregat, og saa heiste han dansk Flag og Vimpel.
Baade Fregatten og Linjeskibet tonede nu svensk Flag, sendte ham
nogle Salver Geværskud og fyrede paa ham med deres øverste Kanoner.
Det blæste saa frisk, at Stængerne paa hans agterste Mast, Krydstoppen, gik overbord med Seilene, men han havde med sit skarpe
Sømandsblik Iagl sig i Læ af Fregatten, der krængede saa stærkt
over,, at den kun kunde bruge sine øverste Hanoner, medens
Hvide Ørn kunde brænde løs med alle de Kanoner, den førte.
»Efter 2 Timers Kanonade - siger Wessel i en Rapport til Sehestedt, - søgte han det mest mulige at undslippe, da jeg paa samme
Tid havde faael en svær Kugle eller Knippel ved Hakken paa
Stormasten, som log den halve Del bort af Masten, der straks efter
faldt overbord; Krydsstangen var allerede lialigere faldet ned. Da
Fregatten saa dette, holdt den nær til Skibet og begyndte at kanonere - dog derfor ikke forsagt, slog det bedste jeg havde lært
paa dem igjen, indtil de begge paany begyndte at retirere, forfulgte
og slog stedse paa dem, saasom jeg endda var det store Skibs
Overmand i Seilads. « Klokken halv syv faldt Forstangen overbord
under Slingringen i den hule Sø, og da Hvide Ørn nu kun kunde
føre sin Fok og Mesan, slap Skibene bort, og Wessel lod Ankeret
falde. Fregatten var meget forskudt, havde mistet den største Del
af Reisningen og i den høie Sø faaet Grundskud indtil 6 Fod under
Vandgangen, og da det om Natten blæste en Storm af Nordvest,
var Hvide Ørn paa sin aabne Ankerplads, 4 1/ 2 Mile Nordost for
Jasmund, i stor Fare for at synke eller drive paa Land; men alting
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gik godt. Den 3die om Eftermiddagen, da Veiret bedagede sig
noget, lettede W essel og stod ind til J asmund, hvor den svenske
Fregat atter var kommen til Ankers ved de Handelsskibe, den
skulde konvoiere; men saasnart den fik den ramponerede Hvide
Ørn at se, lettede den og flygtede. Wessel slutter sin Rapport med
Forsikring om, at havde han havt den Fordel over de to fiendtlige
Skibe i mistede Master og Stænger, som de havde over ham, skulde
nok en af dem have »danset med«.
I sin Rapport
til Kongen om
denne Begivenhed
skriver Sehestedt
blandt andet: »Jeg
kan sandelig ikke
noksom berømme
den Maade, som
Kaptain Wessel
har gjort denne
Aktion paa; thi
omendskjønt de
var ham for stærke i Stykkerne,
saa har han
været dem for
Hvide Ørn I Kamp med lo svenske Orlogsmæncl.
stærk iSømand(Gnmmclt Billede).
skabet. Thi enten har han lagt dem for Bougen og skudt dem langskibs, eller ogsaa er
han kommen dem paa den Side, hvor de ei for den haarde Blæst kunde
lukke deres. underste Porte op, og dette er Aarsagen til, at de ei har kunnet holde det ud med ham. Denne Aktion er sandelig saa mærkelig, at jeg allerunderdanigst vover at anbefale ham videre til Eders
Majestæts Naade. « Dette er netop Nøglen til flere af Wessels Seire
paa Søen over større Modstandere, at »han var dem for stærk i Sømandskab « ; han søgte ikke Overmagten, men han tog imod den.
I sin Rapport til Kongen, der ligesom den til Sehestedt er dateret
4de Oktober 1715, skriver han: »Deres Kongl. Maj st. beder jeg allerunderdanigst vil have den Mening om sin ringeste Tjener, at de 9
Aktioner, som jeg fra 1712 alt har havt mod Overmænd, •ikke er
udførte af Dum dristighed eller uden Fundament og Raison; thi den,
der indlader sig i Bataille med stor Overmagt og ei bruger Sømands
og Soldats Maade, maa vistnok nære Frygt for at tage Skade paa
Vor Somngt. D.
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sin Sjæl for hans underhavendes Liv, som han ligesom til Slagterbænken henfører«. !øvrigt er denne Rapport ogsaa i andre Henseender mærkelig, da W essel fremsætter sin Stilling og slaar paa, at
man ikke gjør nok for ham: maaske har den været medvirkende til
hans snart efter paafølgende Ophøielse i Adelsstanden. »Mit Liv og
Blod for Deres Majst. er ikke mere end min allerunderdanigste Pligt
- skriver han - medens min fattige Sjæl maa altid være bevaret
til den, af hvem den er mig givet. Skulde og Deres Maj st. allernaadigst behage de Tanker, jeg er et
ungt Menneske, og det er ikke mere
end 11 Aars Tid siden, jeg var i salig
Dr. Peters Hus; det forvoldte min Ungdoms Daarlighed, at jeg bortløb fra mine
Forældre som en forloren Søn, søgte
jeg ham som en Landsmand, der kjendte
mine Forældre, hvor jeg derfor blev en
Vinters Tid, indtil mine Forældre tog
mig til Naade igjen; siden allerunderdanigst søgt Deres Majestæt selv og allernaadigst taget i Tjeneste «. Han me, ner, der er mange i Kongens Tjeneste,
som er store Mænd, og ikke af saa god
Byrd som han, og han beklager sig
over, at han ikke blev forfremmet i
Foraaret efter Slaget under Femern.
Efter et kort Ophold ved Nydyb
maalle W essel afgaa til Kjøhenhavn for
at faa sit Skib repareret, og man fik
Knrl den tolvtes I\nnrde.
her et Bevis for, hvor stræng en Tjeneste han fordrede af sit Mandskab; thi flere af Folkene dristede
sig til at indgive en formelig Klage over, at deres unge Chef overanstrængte dem og udsatte dem for øiensynlig Fare ved ofte at
indlade sig i Kamp med Overmagt. De fik imidlertid kun ringe
Tak for deres Uleilighed, Klagen blev afvist og nogle af Anklagerne
afstraffede korporlig , og da Skibet atter var bragt i Orden, gik det
paany i Søen sammen med nogle andre Fregatter.
Vinteren kom tidligt og blev stræng. Hovedflaaden lagde op i
Slutningen af November i Kjøbenhavn, og en Afdeling af den, hvorfra Krydsere sendtes til Østersøen, holdtes udrustet under Viceadmiral
Gabels Kommando. Stralsund, der efter Riigens Erobring var stærkt
betrængt, vilde ikke længe kunne holde sig, og da Karl den tolvte
her ledede Forsvaret, maatte der passes nøie paa, at den urolige,
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krigerske Konge selv kunde komme i sine Fienders Vold. De danske
Krydsere vogtede vistnok Farvandet saa godt, som det var muligt,
herfor borgede idetmindste Wessels Udholdenhed og Aarvaagenhed;
men Drivis og Storm tvang dem bort fra Stationen, og den dristige
svenske Konge slap fra
det tæt indesluttede Stralsund over til sit Rige. En
gammel Galliot, Hvalfisken, og en Jagt, de
eneste Skibe, som Kong
Karl havde til Raadighed,
laa i Nydyb, omtrent 3
Mile nedenfor Stralsund ·
om Natten mellem den
20de og 21de December
afhentede Anckarkrona
Kongen med et lille Far\ ,!,
tøi, hvorfra de kjæmpede
sig igjennem Isen ud til
~I
Gallioten, som de først
naaede Kl. 4 om Eftermiddagen. Hvalfisken
gik under Seil, slap efter
en meget besværlig Tur
gjennem Isen ud i aaben
Sø, hvor Kongen gik over
i et andet Farløi og ankom til Trelleborg paa
den svenske Kyst den 23de
December om Morgenen. Tonlenskjolds Bonlklokke med hans lndgrn,·crcdc Adcls,·noben.
Samme Dag overgav Stralsund sig, den 17 de April næstefter ligeledes Wismar, og dermed
tabte Sverige det sidste Led af sine Besiddelser Syd for Østersøen.
Den dansk-norske Flaade havde ydet det væsentligste Bidrag til
dette heldige Udfald af Felttoget 1715, og Kongen belønnede Officererne med Forfremmelser og ved at udnævne Admiralerne Raben
og Sehestedt til Riddere af Dannebroge; heller ikke hans unge Yndling Wessel blev glemt. Han blev i Januar Maaned 1716 sendt ned
til Pommern med Breve til Frederik den fjerde, og opnaaede derved
et meget velkomment Møde med sin høie Beskytter, der, da han
kort efter vendte hjem samtidig med Wessel, udstedte et Adelspatent
for ham og deri blandt andet lod indsætte, at det var tilstaaet ham
0
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»udi allernaadigst Henseende til den Tjeneste og Tapperhed, som
Os elskelige Kaptain Peter W essel har bevist, og han endnu herefter skal bevise«. W essels Adelspatent blev udstedt den 24de Februar
1716 og gjennem dette fik han Navnet Tordenskjold. Om denne
hans Adling ·siger en ældre Forfatter: »Ved Navnet sigtede vor Monark
til den Skræk og Torden, som Tordenskjold var for de Svenske, da
han derimod kunde ansees som et Skjold for den danske Flaades
Sømagl, ved hvilket der afbødedes mange svenske Stød. Dette nye
Navn var altsaa hel prægtigt, og finder man derhos, at hans Vaaben
i alle Ting kommer meget overens med hans Omstændigheder; thi
denne ny Adelsmand var af Naturen flygtig, hurtig, ja gesvindt som en Lynild, derfor ser man
og i hans adelige Vaabens første Kvarter en Lynild lysne i blaat Felt, som betyder det svenske
Land, Grund og Rige, i hvilket han undertiden
har lynet temmelig stærkt. I Skjoldets andel Kvarter viser sig den af ham i Aaret 1715 paa dansk
eller rød Grund opbragte svenske Fregat Hvide
Tonlcnskjolds Srgl.
Ørn, og det med udstrakte Vinger, for derved at
tilkjendegive, at han greb Ørnen udi Flugten.
Som han og næppe erkjendte sin Ligemand i at stille og omgaas
med et Par Kanoner, haver Hs. Majestæt ladet udføre tvende over
hinanden liggende Guld-Kanoner, med 3 dertil hørende Guld-Kugler,
som er det danske Løsen, og det i en rød Grund i Skjoldets tredie Kvarter. Det fjerde og sidste Kvarter viser, hvad Landsmand
Søhelten var, thi i samme staar den norske Løve, med en dragen
Huggert eller Sabel udi sin høire Fod.«
Den Belønning, som Kongen saaledes gav Tordenskjold, havde
ifølge Datidens Opfattelse saa meget mere Værd, som Kongen ikke
blot var sparsom med Hensyn til sig selv og til Statens Midler, men
ogsaa i Retning af at skjænke Naadegaver og Belønninger. En af
de Søofficerer, der næst efter Tordenskjold havde faaet et af de
største Beviser paa Kongens Taknemmelighed for de Bedrifter, som var
bleven øvede i Aaret 1715, var saaledes Gabel, under hvis Kommando Wessel jo stod, dengang han erobrede Hvide Ørn, og
Gabel modtog som Belønning, foruden den Medaille, Førerne fik
efter Slaget - en Kammerherre-Nøgle. Gabel var den eneste i Flaaden, der bar Nøglen, og kaldtes derfor ogsaa altid senere »Kammerherren «. Da Kongen - saaledes fortælles der - nævnede det ny
Navn for Wessel, som han fremtidig skulde bære, udbrød denne i sin
Glæde og Iver: ~saa skal jeg - og saa bandte han - tordne saaledes
for de Svenskes Øren, at Deres Majestæt snart skal det fornemme , .
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DYNEKILEN.

DEN STORE FLAADE.

Lang Tid ·var forløben, siden Karl den tolvte sidst havde seet
sit Fædreland. I fjorten til femten Aar havde han flakket om paa
Fastlandet under et høist eventyrligt Liv indtil han nu, efter at
have mistet alle sine Besiddelser og Erobringer paa den anden Side

Kort over det sondenf]ehlskc Norge
(Fro Danmarks lUl:{cs Historie).
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af Østersøen, atter stod i sit Rige, hvor han saa haardt var bleven
savnet. Paa alle Kanter var han omringet af Fiender, alle de europæiske Nabomagter havde forenet sig for at stække Vingerne paa
den urolige Fugl; men Modet svigtede ham ikke, endnu Irnabede
han at seire over sine Fiender og vinde de tabte Provinser lilbage,

Akershu, omhring Mi<ltcn af de l 18dc Anrhundrede.
(Efter en Aln·nrcl I Nnlionalmueæcl i Kjobenhavn).

og det var da navnlig imod Danmarks og Norges Konge Frederik
den fjerde, at han først vilde rette sit Angreb.
Kong Karl begynclle slraks ved sin Tilbagekomst al sælle nyl
Liv i det svenske Folk, der uagtet al den Kiv og Krig, han havde
fremkaldt, til Trods for alle de Ofre, han havde paalagl del, dog
hang ved ham m ed den Hengivenhedens Begeistring, hvorlil hans
ridderlige Karakter og personlige Mod gav Anledning. Da Øresundet
i Januar Maaned 1716 lagde til med Is, opstod den Tanke hos Kong
Karl, at han med en Hær kunde marschere over Isen ved Hveen,
gjøre Landgang paa Sjælland, der næsten var ganske forsvarsløst,
fordi Flaaden ikke kunde røre sig og Hæren endnu var i Pommern,
og overrumple Kjøbenhavn. Han fik ogsaa samlet 16,000 Mand i
det sydlige Sverige og beredte sig til den 7de Februar at drage over
til Sjælland, hvor alting var kommet i Bevægelse for at afslaa Angrebet;
men to Dage forinden slog Veiret om til Tø og Storm, Isen brød
op og Planen maatte opgives.
Saa vendte den svenske Konge sig imod Norge, som han vilde
forsøge ved et hurtigt og uventet Angreb at erobre og fravriste den
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danske Krone. Han ilede afsted Nord paa for at iværksætte den
ny Plan, gik den 8de Marts over Grænsen ind i Norge, der kun i
ringe Grad var belavet paa at modstaa et saa pludseligt Angreb, og
ikke kunde stille mere end en Styrke paa 6000 Mand under General

Frcdcrlksstens Fæstning.

Lfttzow imod ham. Den 21de Marts besattes Kristiania, og en
Beleiring af Akershus blev paabegyndt; men videre naaede Svenskerne ikke. Viceadmiral Gabel, der var udnævnt til høistkommanderende over den dansk-norske Søstyrke i Nordsøen og Kattegattet, afgik fra Kjøbenhavn i Begyndelsen af April med en Flaade
paa 7 Linjeskibe, 6 Fregatter og nogle mindre Skibe til Frederikshavn, hvorfra der straks overskibedes Tropper til Norge, og denne
Hjælp kom tidsnok til at redde Akershus og understøtte et vellykket
Angreb paa Moss den 23de April. Kong Karl fandt det da raadeligst at foretage en tilbagegaaende Bevægelse og først bemægtige sig
Frederikshald med Fæstningen Frederikssten, der blev anseet som
Nøglen til Norge; men hos dennes Borgere, der anførtes af Brødrene Peter og Hans Kolbjørnsen, mødte han en saa fortvivlet
Modstand, at han flere Gange blev slaaet tilbage, ja Beboerne stak
endog ved et natligt Overfald den 4de Juli selv deres Huse i Brand,
for at Svenskerne intet Sted skulde kunne søge Dækning for Fæstningens Kanoner. Desuagtet opgav Kong Karl ikke Beleiringen, da
Fæstningens Indtagelse var af altfor stor Betydning for ham, og saa-
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snart han kunde faa tilsendt Ammunition og andre Krigsfornødenheder, der samledes og forberedtes til Afsendelse i Gøtheborg, var
der god Udsigt til, at Fæstningen vilde falde i hans Hænder.
Gabel havde faaet Efterretning om, at den svenske Konge ventede Bistand fra Gøtheborg, at Norges Skjæbne var afhængig af, om
det lykkedes at faa denne transporteret igjennem Skjærgaardcn op
til Frederikshald, og at hele hans Bestræbelse derfor maatte gaa ud
paa at hindre dette Foretagende; men da de Skibe,· der stod til
hans Raadighed, var for store og dybgaaende til at anvendes i den
indre Skjærgaard, afsendte han Fregatten Hvide 0 rn, Kaptain
P. Tordenskjold, der stod under hans Kommando og fra tidligere
Tid havde et nøie Kjendskab til Skjærgaarden, til Kjøbenhavn for
at hente saadanne bevæbnede Skibe, hvortil der her føltes Trang.
Da Sehesteds Eskadre netop kort forinden var vendt tilbage fra
Rugen, hvor der nu ikke mere var nogen Brug for den, kunde man
netop stille saadanne Skibe til Raadighed, som behøvedes, og en
lille Eskadre, bestaaende af Fregatterne Hvide Ørn paa 30 Kanoner og Vindhunden paa 16 Kanoner, ført af Premierløilnant
Grib, Stykprammen Hjælperen paa 46 Kanoner, ført af Kaptainløitnant W. Lemvig, og Arche N oæ paa 24 Kanoner, ført af Kaptainløitnant H. C. de l'Etang, foruden de tre Galeier Printz Kristian, Premierløitnant Michael Tønder, Louise, Løitnant J{ristian Tønder, og C ha ri otte Amalie, Løitnant Niels Dahl, stilledes under. Tordenskjolds Kommando og afseilede Nord paa den
2den Juli.
Det var første Gang, at der betroedes Tordenskjold en større
Kommando, en Eskadre paa flere Skibe; han havde tidligere vist
sig som en dygtig Kaperfører og udmærket Skihschef, men skulde
nu vise sin Duelighed i en anden Retning, en besindig Ledelse af
forskjellige Kræfter. Han havde i Kjøbenhavn udkastet en Plan til
at trænge ind med Eskadren i Svinesund, angribe den svenske Hær
og befri Frederikshald, og denne Plan havde vundet saavel Admiraralitetets som Kongens Bifald; dog maatte det bero paa Omstændighederne og Forhandling med Gabet om, hvorledes den skulde sættes'
i Værk. Men hertil blev der slet ikke Tid.
Da Eskadren var naaet op imod Kullen, fik man en svensk
Hukkert og en Skjærbaad i Sigte, som begge var ifærd med at bugsere en dansk Prise. Tordenskjold heiste Signal til Print z K ris ti an om at jage dem, men da det gik ham for langsomt, lod han
to af de andre Skibe sende deres Fartøier til Printz Kristian
for at bugsere den, og gik selv i sin Chalup for at indhente Flygtningene. Da Svenskerne indsaa, at de ikke kunde undslippe, stak
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de Ild paa det danske Koffardiskib og satte lige ind paa Land med
Hukkerten og Skjærbaaden. Løitnant Tønder, som var længst
fremme med sin Galei, sendte straks Fartøi ombord for at slukke
Ilden, medens Tordenskjold selv lagde til paa Siden af Hukkerten
netop som den naaede Landet. Med den dragne Kaarde i Haanden
entrede han i Spidsen for sine Folk ombord, men fik kun fat paa

Svinesund.

en eneste Mand af Besætningen, da alle de andre skyndsomst var
flygtede iland. Med Skjærbaaden gik det paa samme Maade.
Det var imidlertid blæst op, og da Tordenskjold ikke fandt det
raadeligt under disse Veirforhold at fortsætte Reisen Nord paa med
sine Skibe, gik han tilbage til Sundet og ankrede under Kronborg.
Hukkerten blev sendt til Kjøbenhavn, men Skjærbaaden, som var
armeret med 4 Svingbasser, indlemmedes i den lille Eskadre. Den
næste Dag gik han atter tilsøs, men ugunstig Vind bevirkede, at
han først den 7de Juli henad Aften naaede op til Koster, et Par Mil
sydvest for Dynekilen, hvor han gik til Ankers med sin Eskadre.
Efter Ankringen opdagedes en Jolle, som laa og fiskede inde
under Land. Det var et Forpostfartøi fra Gabels Flaadeafdeling og
Fartøisfolkene fortalte, at en svensk Skjærgaardsflotille laa inde i
Dynekilen. Længere ud paa Aftenen bragtes to svenske Fiskere
ombord, som Tordenskjolds egne Forpostfartøier havde opsnappet,
og han fik derved Meddelelsen bekræftet og tillige den Oplysning,
at de fleste svenske Officerer fra Flotillen den Nat var til Bryllups•
gilde iland. Tordenskjold blev straks greben af sin sædvanlige Lyst
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til at komme i Lag med Fienden saa hurtigt som muligt, og da der
ved Midnatstid kom den gunstigste Brise til at slaa ind i Dynekilen,
var hans Beslutning fattet om at forsøge et Angreb. Vel lød hans
Ordre paa, at han skulde underlægge sig Gabe!, men herlil tog han
intet Hensyn; der kunde ikke ventes, den kostbare Tid vilde gaa
tabt og derved den gunstige Leilighed forspildes.
Dynekilen skjærer sig ind i den svenske Kyst imellem Kosler
og Hvaløerne. Udfor Dynekilens Bredning er Fanandel besaaet
med Klipper og Skjær, og fra Bredningen til den et godl Stykke
oppe i Landet liggende Havn fører et smalt og bugtet Løb paa noget
over en halv Mils Længde, hvis Bredde kun er imellem halvanden

Gulclcn Jægersborg. (I 745- 08). 12 Ka noner .
Gnleicr bcnyltcdc,., under S,·cnskchrig'cn mcg'.ct ved H:rigsopcrationcr i Shj:crganl'dcn . Senere hyl,fgcdes cn dcl, nærmest hestcnllc for de norshc Skjærgnnrdc. Men i den Jrn1·lc Krig med S,·crl,_ec 1iH:I , istc de sig de
s\'cnslrn J<nnonchaluppcr absolut underlegne og nfslm ffcdcs dcrcflcl',
fOrlogsværflcls Modclsnm )ing).

og to Hundrede Alen. Svenskerne syntes at anse Ha,•nen for saa
utilgjængelig, al de ikke havde tænkt paa al opkaste Ballerier paa
begge Sider af Indløbet, men havde !adel sig nøie med at anlægge
et Batteri med seks Tolvpundigere paa en lille Holm udf"or Indløbet.
Desuden var dog en Afdelig Fodfolk paa 4000 Mand rede til fra
Kysten at afslaa et Angreb. Den svenske Flotille, som var bleven
samlet i Gøtheborg, bestod af Styk.prammen Stenbocken paa 24
Kan., kommanderet af Schoutbynacht S j ø b 1ad, 5 store Galeier,
hvoriblandt Wreden, paa hvilken Flotillens Chef, Schoutbynacht
Knahbe, der i de samme Dage adledes under Navnet Strøms tj er n a, havde sit Flag vaiende, 6 saakaldte Halvgaleier og 21 Førselsskibe med Proviant, Ammunition og andre Krigsfornødenheder.
Denne Flotille havde flere Dage, før Tordenskjold ankom til Skjærgaarden, forladt Gøtheborg og var naaet op til Dynekilen, og laa
nu rede til med første gunstige Vind at seile videre til Svinesund.
Her var saaledes ikke andet for Tordenskjold at gjøre, end hurtigst
muligt at se til at fange Bjørnen i dens Hule; men det var et vove-
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ligt Foretagende at trænge ind i den befæstede Vig, og havde den
Mand, der skulde udføre det, ikke været en saa forvoven og snarraadig Søhelt som Tordenskjold, der ovenikjøbet maatte opflammes
ved Forestillingen om alt, hvad der stod paa Spil, maaske hans
norske Fædrelands Frelse, er det vel tvivlsomt, om det i det hele
taget var bleven forsøgt.
Udenfor det smalle Løb laa to Galeier, hvoraf Wreden var den
ene, for at holde Øie med, om Fienden skulde nærme sig. Men de
svenske Søfolk ventede ikke nogen Fiende. De havde netop havt
Besøg af Kong Karl selv, der glædede sig over Flotillens Ankomst,
haabede snart at se den i Svinesund og stolede paa sin nye Adelsmand, Strømstjerna. Da Kongen var reist, morede de sig endnu paa
bedste Maade med Gilder og Festligheder, og der var ikke nogen,
som anede, at Tordenskjold laa udenfor til Ankers og snart vilde aflægge Besøg hos dem.
Den 8de Juli ved Daggry lettede den dansk-norske Eskadre og satte
Kursen indad gjennem Skjærgaarden; det var smukt Sommerveir
med frisk Brise, men senere, da Skibene var inde mellem Skjærene, løiede det af og blev omsider ganske stille. Den første Del af
Indseilingen gik derfor forholdsvis rask. Hvide Ørn løb op paa
Siden af Vindhunden, og Tordenskjold raabte over til sin Ven
Løitnant Grib, at han havde faaet Underretning om, at den svenske
Schoutbynacht idag vilde holde Gilde paa sin Flotille, hvortil han
føiede, »om det ikke var raadeligt at gaa ind og være hans Gjæst
ubuden? « Hertil svarede Grib, »at havde Tordenskjold Ordre, saa
havde han selv Lyst; jo før jo heller, medens de havde hele Dagen
for sig og en føielig Vind; Gud give Lykke! « Dermed seilede de
videre.
Da de nærmede sig det smalle Indløb og Klokken var bleven
seks, trak de to svenske Galeier, som laa paa Brandvagt, sig tilbage
i al Hast og meldte Fjendens Ankomst. Tordenskjold gik ombord i Hjælperen, det kraftigste af Skibene, og lod Lemvig tage
Kommando over Hvide Ørn. Hjælperen gik i Spidsen for Eskadren gjennem det smalle Løb ind til Dynekilen, og saasnart Skibene
naaede indenfor i Havnen, Kl. 71/2 om Morgenen, blev de modtagne
af en heftig Kanonild, saavel fra de fiendtlige Skibe som fra det
paa Holmen opkastede Batteri. Eskadren løsnede endnu ikke et
Skud, men fortsatte sin Kurs, og først da alle Skibene var ankrede
op i en ordnet Slaglinje, aabnede de en heftig Ild. De kjæmpende
Linjer blev snart i det stille Veir indhyllede i en stærk Krudtrøg,
og Skydningen fortsattes med uafbrudt Kraft indtil Kl. 11, da den
fra svensk Side begyndte at tage kjendeligt af.
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Saasnart Tordenskjold blev dette vaer, kaldte han Galeierne til
sig og lod dem, uden at det mærkedes af Fienden, som intet kunde
se for Krudtrøgen, bugsere Hjælperen og Arche Noæ nærmere
ind imod de svenske Skibe. Ogsaa Hvide Ørn og Viridhunden
søgte at følge med; men den første af dem drev ned i en Snævring
mellem to Skjær og havde megen Møie med atter at slippe fri ved
Hjælp af sine egne Fartøier. Stenbocken blev nu saa ilde medtaget, at den maatte stanse sin Ild og lade sig drive ind imod Land.
Batteriet paa Holmen, som lilføiede Tordenskjold megen Skade, blev
angrebet af Galeierne Printz Kristian og Louise, der eller et
Par Timers Kamp bragte det til Tavshed. Straks efter strøg Stenbo c k en sit Flag, de svenske Galeier og Førselsskibe lod sig drive
paa Land, og Besætningerne flygtede op over Fjeldene.
Den svenske Flotille var fuldstændig beseiret; men Stillingen
var dog i høi Grad kritisk for Tordenskjold. Skibene maatte enlen
ødelægges eller føres bort som Priser, før var hans Opgave ikke
løst; men hvorledes skulde han udføre dette, og hvorledes skulde
han slippe ud igjen af dette Hul, gjennem det smalle Løb, inden
Mørket faldt paa? Tropperne, ca. 4000 Mand, havde samlet sig
rundt om Bugten, og dækkede af Skjær, Huse og Træer aabnede
de en heftig Musketild paa de dansk-norske Skibe; dertil kom, at Svenskerne gjorde alt for at opbrænde deres Skibe eller sprænge dem i
Luften, naar Tordenskjold vilde forsøge at besætte dem. Der var
følgelig ingen Tid til Betænkning, der maatte handles og handles
rasle Tordenskjold og hans flinke Officerer og Matroser anspændte
alle deres Nerver, trodsede Ild og Vand, og det, som de udrettede,
eHerat Skibene var drevne paa Grund, blev Dagens skjønneste Værk
og Søfolkenes tapreste Daad.
Tordenskjold, Michael Tønder og Grib sprang over paa Galeierne
og Baadene og roede ind imod de fiendtlige Skibe for at erobre
eller ødelægge dem; to af de svenske Galeier stod allerede i Flammer. Skibene holdt Ilden vedlige imod Tropperne iland, der svarede med Musketskud og skjød med stor Sikkerhed, saasnart de fik
noget at se igjennem Røgen. Tordenskjold var tilstede overalt, uddelte sine Befalinger og indgjød Folkene Mod; Grib og Tønder
understøttede ham af bedste Evne og ænsede ikke Kuglerne, som
peb dem om Ørene. Skibene blev entrede, det ene efter det andet,
og de Anstalter, som Fienden havde truffet for at sprænge dem i
Luften, blev bortryddede. Løitnant Høeg blev rammet af en Musketkugle under Øiet, Løitnant Willer blev truffen af en Kugle og
faldt død ned i Baaden; Kadet J. Sivertsen tilligemed 3 Matroser
sprang i Luften med Galeien Wreden, og mange menige faldt for
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de fiendtlige Kugler; der var et Liv og en Iver, en Kamp og en
Skytlen, som næppe kan beskrives. Og under alt dette blev det
ene Skib efter det anet slæbt ud af Ilden.
Løitnant Mi.:hael Tønder, som Aaret i Forveien havde mistet
sit ene Ben ved Riigen, var trods sit Træben saa ufortrøden som
nogen under denne lange Kamp. Da han havde fornaglet det
svenske Batteri paa Holmen ved Indløbet, fik han Øie paa en
svensk Hukkert inde i en Bugt tæt ved Batteriet; en tæt Røg steg
op fra den, og den var altsaa bestemt til at opbrændes. Han roede
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straks derombord, sprang over paa Dækket og saa-, at en Ballie med
brændende Tjære var anbragt midt under Storlugen. Han lod sin
Kvartermester springe ned i Lugen og række ham den brændende
Ballie, som han selY kastede overbord. Næppe var dette sket, før
Kvartermanden sprang op af Lugen og ned i sit eget Fartøi, idet
han raabte : »Det er Krudt, Hukkerten ·er ladet med, vi springer i
dette Øieblik alle Mand i Luften«. Tønder befalede Kvartermesteren
at blive hos sig, rev Trøien af to Matroser, som var fulgt efter over
paa Hukkerten, lod Trøierne dyppe i Vandet og kvalte dermed Ilden,
som havde taget fat i Lugkarmen. Da dermed den kvælende - Røg
var bleven dæmpet, gik han med to Mand ned i Skibet, hvor han
fandt en Krudttønde med 'en brændende Lunte, hvis Glød kun var
to Tommer fra Krudtet, desuden var to Krudttønder slaaet istykker
og deres Indhold spredt over de omgivende Krudttønder. Løitnanten
tog Lunten imellem Fingrene og rakte den gjennem en Aabning i
Kahytsskottet til den af Folkene, som han havde sendt derind for
at efterse, om der intet mistænkeligt fandtes . Da al Fare var fjernet,
slæbte han Hukkerten ud og det viste sig senere , at den indeholdt
250 Tønder Krudt.
Vor Somngt. D.
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Det største af de svenske Skibe, Stykprmnmen Stenbocken,
var endnu tilbage, og tæt ved den laa, bagved et fremspringende
Skjær, Galeien Ulysses; de andre Skibe var man ifærd med at
bugsere udefter gjennem Skjærgaarden. Tordenskjold vilde ro ind
med Grib for at bese Stillingen, og spurgte ham, om han Lroede
det vilde være muligt at faa disse Skibe ud under Fiendens stærke
Musketild. Grib mente, »at der vel ogsaa kunde være Raad derfor,
omendskjønt det under Fiendens stærke Postering og Fyr med Mu-
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sketteri vel ikke kunde ske uden nl bekomme døde og blesseredec.
Tordenskjold blev saa henrykt over dette Svar, at han faldt sin Ven
om Halsen, og det blev besluttet at gjøre et Forsøg. V ind hundens
Anker blev lettet, for en svag Luftning seilede den hen og ankrede
udfor Stenbocken, og en Baad roede over Lil denne med et Varp.
Dette var den farligste Del af Manøvren, Lhi Bnaden kunde ikke
undgaa at blive Maal for de svenske Soldaters Kugler; en Kadet
blev dræbt, Kvartermesteren og fem Mand saarede, og Grib selv fik
flere Streifskud. Da Baaden naaede Stenbocken, kom en svensk
Officer frem og overgav sig som Krigsfange; men Grib anede Uraad,
hævede sin Sabel imod Officeren og befalede ham at sige, om der
var truffet Anstalter til at sprænge Skibet i Luften; Officeren gik til
Bekjendelse, anviste Stedet, hvor den brændende Lunte var henlagt,
og først da denne var borttagen, blev Varpet gjort fast i Stykprammen, som derefter fortøiedes til Galeien U I y s ses. Ombord i V indhunden blev Varpet kastet om Spillet, Folkene hev rundt under
en lystig Opsang, og de to svenske Skibe gled af Grunden, svømmede igjen frit paa Havet og førtes bort af Seierherrerne.
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Havnen var nu tom, der laa kun en enkelt større, bevæbnet
Chaluppe tilbage. Det forekom ikke Tordenskjold, at der var nogen
Grund til, at S~enskerne skulde beholde denne, og han sendte derfor en Baad ind for at tage den; men den maatte vende om igjen,
efterat have mistet tre Mand. Da sprang Løitnant M. Tønder ned
i Baaden, tvang to af de fangne svenske Matroser til at tage Aarerne
og bragte i en Haandevending Chaluppen med sig tilbage. Saa var
alt forbi. Det var sent paa Aftenen, da Tordenskjold med sine sidste
Priser søgte ud af Dynekilens Havn, men synderlig Ro fik han dog
ikke i Løbet af Natten, for paa Udveien gjennem det smalle Løb
blev han fra Landet paa begge Sider beskudt af det svenske Fodfolk,
som han uafbrudt maatte sende Kanon- og Geværskud, indtil han
endelig i Dagningen kom ud i friere Farvand. Om Formiddagen
gik han med sit talrige Følge til Ankers ved Magø, omtrent halvveis
imellem Indløbet til Dynekilen og Svinesund.
Sverige mistede i denne Kamp hele den til Svinesund bestemte
Flotille, hvoraf Stykprammen Stenhocken, Galeierne Proserpina,
Ulysses og Lucretia, Halvgaleierne Achilles og Pollux samt
to dobbelte Chalupper, 1 Strømbaad og adskillige med Ammunition
og Proviant ladede Skibe var erobrede, de øvrige Skibe ødelagte
eller brændte og et Batteri iland demoleret. Hvor stort Mandefaldet var paa svensk Side, vides ikke; men de Dansk-Norske havde
19 døde og 57 saarede. Ved Seiren i Dynekilen opnaaedes, hvad
der var tilsigtet; Karl den tolvte saa sig nødsaget til at opgive Beleiringen af Frederikssten og trække sig tilbage. Den norske Søhelt
havde for den Gang befriet sit Fædreland for Fienden.
Viceadmiral Gabel, som selv havde været tilstede i Skjærgaarden under en Del af Kampen, afsendte Tordenskjold til Kjøbenhavn
med Melding om Seiren. Han modtages af Befolkningen med stor
Begeistring, Kongen udnævnte ham til Kommandør i Flaaden og
skjænkede ham en Guldmedaille til at bæres i et blaat Baand om
Halsen, den samme Medaille, som var bleven tildelt Linjeskibscheferne efter Seiren over Wachtmeister, og et høitideligt Te Deum blev
afsunget i alle Kirkerne. Tordenskjold var Dagens Helt.
I Sundet og Kjøbenhavn var der i denne Tid stærk Bevægelse,
og omfattende Planer var i Gjære. Efterat Svenskerne var fordrevne
fra Tyskland, havde de tyske Fyrster stanset deres Krigsforetagender imod dem; men endnu havde Sverige Fiender nok i DanmarkNorge, England og Rusland. Kong Georg af England, der tillige var
Kurfyrste i Hannover, maatte fortsætte Krigen, dels for at støtte den
engelske Handel i Østersøen, dels for at sikre sig Besiddelsen af
Bremen og Verden, som han Aaret forud havde kjøbt af Frederik
41*
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den fjerde. Rusland tragtede navnlig efter Besiddelsen af de erobrede Provinser ved Østersøen; men da det forekom Kong Frederik,
at det ikke gik rask nok fremad med dets Foretagender, indbød
han Czar Peter til et personligt Møde i Holsten foi· al træffe nær-

Slutningen nf cl lh·cv frn Tordcnsl<Jold lll hans Fndcr.

Sl,rc,·el i Auf{ust 1716 frn l\ l'i stlnnln

mere Aftale. Mødet kom ogsaa i Stand den 3die ,Juni 1716 i en Have
udenfor Hamborg, hvor der imellem de lo Fyrster afsluttedes et
hemmeligt Forbund, ifølge hvilket Czaren skulde hjælpe Kongen til
at tilbageerobre de i Roskildefreden tabte Provinser og i dette Øiemed sende en Hær paa 24,000 Mand fra Meklenborg til Sjælland,
for i Forening med den dansk-norske Hær at foretage en Landgang
i Skaane; Flaaderne skulde ligeledes forenes . . Men paa samme Tid
arbeidede den behændige svenske Minister Baron von Gørtz, der opholdt sig i Holland, ligeledes i al Hemmelighed paa at adskille de
to allierede, navnlig ved gjennem den i Holland residerende russiske Gesandt Fyrst Kur ak in at give C zaren Udsigt til Besiddelsen
af Østersøprovinserne, naar han vilde afstaa fra sine Forbindelser
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med Kong Frederik og slutte sig nærmere til Karl den tolvte. Herved bragtes Czar Peter til at vakle, og heri maa Nøglen søges til
den besynderlige tvetydige Rolle, han spillede under Forberedelserne
til Landgangen i Skaane.
ben 17de Juli ankom Czaren til Kjøbenhavn med en Flaade
paa over 40 store Galeier, der havde en Besætning af .5 til 6000
Mand, og nogle Dage efter indtraf ligeledes hans Gemalinde Katarina, som den 23de Juli holdt sit Indtog i Hovedstaden. En engelsk
Flaade paa 19 Linjeskibe og 2 Fregatter under Admiral N orris og
en russisk paa 14 Linjeskibe og 5 Fregatter under Kommandørerne

Orlogsskibet Tre Lover (1730- 53 60 Kanoner)
pan Beddingen, klar til Aflobnlng. Modellen viser tillige Manden , hvorpnn Aflobnlngen fnndt Sled. Skibet
er kun opklædt Ul underste Batteri. Resten bylllledcs færdig pnn Vundet. Oen Tids Linjeskibe stod derror
knnpl et Aar puu Beddingen .

Scheltinga og Sievers samledes i Sundet, hvor den dansk-norske
Flaade paa 18 Linjeskibe og 4 Fregatter under General-Admiral
Gyldenløve laa til Ankers. Hele Styrken af Skibe, som kunde undværes i Kattegattet, var kaldt ned til Flaaden, og Gabel selv havde
maattes følge med disse. Overskibningen af de russiske Tropper fra
Rostock til Sjælland sattes iværk, og en dansk Hær paa 26,000 Mand
stod rede til at forene sig med dem; men da begyndte Forholdet at
forandre sig. Russerne i Kjøbenhavn foretog forskjellige hemmelige
Undersøgelser af Fæstningsværkerne, Czar Peter forlangte fri og
uhindret Adgang for sine Tropper til Hovedstaden paa enhver Tid,
baade Nat .og Dag, og istenfor 24,000 Mand kom der efterhaanden
40,000 fra Tyskland. Da vaktes Frederik den fjerdes Mistanke, og
han gav Ordre til, at der skulde holdes et vaagent Øie med de russiske Tropper, at de sidst ankomne ikke maatte gaa iland paa Sjælland, men paa Hveen, og at Gyldenløve skulde gaa frem med Forsigtighed i sit Forhold til Czaren.
Imidlertid var Skibene bleven forenede i Sundet, Gyldenløve
heiste den 13de August sit Kommandoflag paa Elefanten, og den
16de overtog Czar Peter selv Kommandoen over den store Flaade
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paa 51 Linjeskibe og 11 Fregatter. Den 19de August lettede den og
gik til Østersøen. Det maa have været et herligt Skue at se denne
mægtige Flaade, Danmarks største og prægtigste Skibe, Ruslands
nybyggede Orlogsmænd og Englands kraftige Linjeskibe glide ned
gjennem Drogden, det ene efter det andet, med sine Masser af Seil,
vaiende Flag, Vimpler og Standere, vistnok over 4000 Kanoner og
27,000 Mand; over denne Flaade kommanderede vel den russiske
Czar, men umiddelbart efter ham kom den dansk-norske GeneralAdmiral Gyldenløve. Det gode Forhold varede dog kun kort; allerede den 25de August, da Flaaden ikke var kommen længere end
til Bornholm og altsaa ikke endnu havde udrettet noget imod Karlskrona, hvor den svenske Flaade havde spærret sig inde, forlod Czar
Peter den og vendte om igjen til Kjøbenhavn, Foreningen imellem
de tre Flaader blev opgiven. Forbundet imellem Fyrsterne var brudt,
Toget til Skaane gik overstyr, ja Czaren pønsede endogsaa paa at bemægtige sig baade Kjøbenhavn og Kronborg ved Overrumpling. Da
nødtes Kongen omsider til at forlange af sin byrdefulde Gjæst, at
han atter skulde føre sin Hær og Flaade bort, hvilket ogsaa skele i
Løbet af Oktober Maaned, og den 27de seilede Czaren selv med sin
Gemalinde til Meklenhorg. En gunstig Leilighed til Gjenvindelsen
af de skaanske Provinser var gaaet tabt ved en snild Diplomats Intriger, den mægtige Czar, der tidligere havde været Danmark-Norges
forbundne, var snarere bleven dets Modstander, og Udsigterne til et
heldigt Udfald af Krigen var betydeligt formørkede.
ANGREBENE PAA GØTHEBORG OG STRØMSTAD.
Æren kan frelses, selv om Seiren ikke fanges. Denne Sandhed bør holdes for Øie under Gjennemlæsningen af delle Afsnit ;
thi skjønt de to store Angreb, som Tordenskjold udførte med
sin Eskadre i Aaret 1717, ikke fik noget heldigt Udfald, tjente de
dog i ikke mindre Grad end de heldige Foretagender til at vise
hans Mod og Dristighed.
Kommandør Tordenskjold havde i Aaret 1716 været med i den
store Flaade og taget Del i de russiske Troppers Overskibning fra
Tyskland til Sjælland. Til denne Tjeneste lod h~n sig nøie med et
saa beskedent Fartøi som en dobbelt Chalup eller Skjærbaad, som
han selv havde erobret fra Svenskerne, og efterat have udført dette
Hverv, opholdt han sig nogen Tid i Kjøbenhavn, hvor han daglig
færdedes ved Hoffet og derved fik Leilighed til paa en ligesaa morsom som praktisk Maade at vise hele Hofkredsen, at Kongen ikke
havde Uret, naar han altid fremhævede, at Tordenskjold var i Stand

519

til, hurtigere end alle andre at skaffe paalidelige Efterretninger om
Svenskerne. Da han nemlig en Dag under Taflet eftet· Sædvane
stod bagved Kongens Stol, hørte han Kongen ytre : »Vi gad nok
vide, hvad de svenske Undersaatter dømmer nu om deres Tilstand,
og det i alle tre Stænder, saavel i Krigsstanden som den geistlige
Stand og Bondestanden«. Saasnart Taflet var tilende, begav Tordenskjold sig ud paa Holmen og lod klargjøre sin Chalup, der var bemandet med udsøgte Folk, som han selv betegnede ved Navnet
»mine Drenge <. Han stævnede over imod den svenske Kyst, gik
iland med en halv Snes af sine velbevæbnede Folk og søgte op til
den nærmeste Landsby, hvor der netop blev høitideligholdt et Bryllup. I al Stilhed blev Brudehuset omringet, og gjennem et af Vinduerne, som vendte ud til Gaarden, saa han, at Præsten netop var
ifærd med at vie det unge Par. Han gav sine Folk et Vink, brød
ind i Stuen og bemægtigede sig baade Brudgommen , Præsten, et
Par Bønder og den svenske Officer, som havde Strandvagt og som
havde været letsindig nok- til at forlade sin Post og gaa til Bryllupsgilde. Det var allerede langt ud paa Aftenen, da han efter sin hurtige Udflugt kom tilbage til Slottet; men Kongen sad endnu ved
Aftentaflet, og Tordenskjold stillede sig stilfærdig bagved hans Stol.
Da Kongen blev ham vaer, spurgte han ham om, hvor han havde
været i den lange Tid. Tordenskjold svarede: »I Sverige!« Kongen
lo og spurgte videre, hvad han havde foretaget sig derovre, og hertil
svarede Tordenskjold: , Eders Majestæt forlangte at vide, hvad de
Svenske tænkte, jeg har derfor været derovre og bragt en herover
af hver Slags, saa at Eders Majestæt kan erfare deres Tilstand af
deres egen Mund.« Fangerne blev nu fremstillede for Kongen, der
rettede forskjellige Spørgsmaal til dem, og næste Dag lod Brudgommen sætte over til Skaane igjen, hvorimod de øvrige fangne Svenskere holdtes tilbage i Kjøbenhavn.
·
Denne eventyrlige lille Udflugt nærede yderligere Kongens Beundring og venlige Følelser for Tordenskjolq, og det lykkedes ham
nu endelig at naa det Maal, han saa længe havde eftertragtet, idet
Kongen ved en Kabinetsordre af 14de November 1716 gav den unge
25aarige Officer Kommandoen over Nordsøeskadren og dermed over
hele Kystforsvaret Nord paa. Hans Kommandoskib var Linjeskibet
Lo l la n d paa 50 Kanoner, hvor hans Broder Kaspar W esse! var
næstkommanderende, og desuden hørte der til den ham under lagte
Søstyrke Linjeskibet Fyn, Kaptain G. Siverts, ligeledes paa' 50
Kanoner, de bekjendte Stykpramme Hjælperen, Kaptainløitnant
de l'Etang, og Arche Nore, Kaptainløitnant P. Grib, 5 Fregatter,
nogle mindre Skibe, samt hele den norske Sødefension, der blandt
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andet talte 11 gode Galeier. Rimeligvis for at forebygge, at den
unge Kommandør i sin selvstændige Kommando skulde optræde altfor dumdristigt og ubetænksomt, var det i Ordren udtrykkelig paalagt ham , at han skulde raadføre sig med det norske Generalitet,
der bestod af den kommanderende General og nogle andre høie Officerer og Embedsmænd, om alle vigtige Foretagender, og
fremdeles, naar han
ikke kunde sætte sig
i Forbindelse med
Generalitetet, at
drøfte
alle
slige
Spørgsmaal med et
af alle Skibschefer
hestaaende
Krigsraad.
I Begyndelsen af
December afseilede
Tordenskjold fraKjøbenhavn med de to
Linjeskibe og endel
med
Førselsskibe
Tropper; men i Kattegattet splitledesSkibene ad i en Storm,
4 af Førselsskibene
forliste paa den svenske Kyst, og 4 Komschoutbynncht Cnspur Wcsscl , Tor<lcnskj olds Brod er.
pagnier Fodfolk fald l
i svensk Fangenskab.
Ved Staværn samledes efterhaanden Eskadrens Skibe, men der udrettedes ikke noget; kun nogle Tropper blev overfø1ie fra Frederikshavn, og den strænge Vinter med Is holdt ellers Eskadren bunden
i Uvirksomhed. I Begyndelsen af Marts var der imidlertid fra Kjøbenhavn indløbet Ordre til, at hele Tordenskjolds Styrke skulde
være seilklar ved Maanedens Slutning, da der var Grund til at
antage, at Fienden til den Tid vilde være i Søen. Skjønt Vinteren endnu var haard og Havnene tilfrosne , var dog alt bleven
sal i Virksomhed for at klargjøre Skibene. Skønt han altsaa
stak i Søen, saasnart Isforholdene tillod det, var Svenskerne dog
komne ham i Forkjøbet, idet nogle af deres Orlogsmænd havde iset
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sig ud fra Gøtheborg. Han fik ogsaa et mindre svensk Linjeskib
og en svær Fregat i Sigte ovre ad Svenskekysten til og lod Fregatten
Sø-Ridderen, KaptainVossbein, og HvideØrn, Kaptain Lemvig, gjøre Jagt paa Fienden, da de to Skibe var hans hurtigste
Seilere, og fulgte selv efter dem saa godt han kunde. Svenskerne
flygtede ned imod Winga udfor Indløbet til Gøtheborg, skarpt forfulgt af de Danske, og stod ind imellem Skjærene. Men hermed
stansede Forfølgelsen, ingen af de to Skibe havde svensk Lods ombord, og Cheferne var ukjendt med Farvandet indenfor Winga, saa da
Tordenskjold noget senere kom op med sit Skib, saa han baade
Hvide Ørn og Sø-Ridderen ligge opbrast µdenfor Indløbet, og
opbragt over denne Uvirksomhed tilkjendegav han sin Misfornøielse
ved at affyre et skarpt Skud i Retning af begge Fregatterne. Vossbein, der allerede var Premierløitnant, dengang Tordenskjold som
Kadet kom op til Norge, betragtede det skarpe Skud som en fornærmelig Antydning af, at man tvivlede om hans Lyst til at angribe
Fienden. Han braste fuldt og stod ud imod ham og praiede over
til ham, at han skulde skaffe ham Lods; men Tordenskjold, som
overhørte dette, raabte i sin Iver tilbage: »Hvad ligger I der og nøler
efter I Hvad Fanden ligger I opbrast efter I Hvorfor forfølger I ikke
Fienden ?«, hvortil Vossbein, der den foregaaende Dag havde overleveret ham sin svenske Lods, svarede: > Lad mig faa Lodsen, saa
skal alle se, at jeg skal gjøre mit bedste. « Tordenskjold stod imidl'ertid forbi ham, fulgt af begge Fregatterne, længere ind, men de
fiendtlige Skibe styrede længere indefter og søgte Ly under Fæstningsværkerne, hvorfor Tordenskjold med sin Styrke gik til Ankers
udenfor Indløbet.
Skjønt Tordenskjold saaledes ved Isens Opbrud straks var traadt
i Virksomhed, var der dog allerede paa dette Tidspunkt hjemme i
Kjøbenhavn fremkommet Beskyldninger imod den unge Eskadrechef, som man sagde laa og drev Tiden hen i Norge, medens de
svenske Kapere drev deres Spil i Kattegattet, og hans Fiender og
Misundere drev det saa vidt, at Kommandør Paulsen blev sendt
op med nogle Skibe for at se, hvad han tog sig for. Tordenskjold
følte sig i høi Grad krænket over denne Forholdsregel, som vel
ogsaa har bidraget til, at hans Beslutning om at angribe Gøtheborg
blev taget hurtigere og udført med større Dumdristighed, end ønskeligt var.
Gøthael ven har to Udløb i Kattegattet, et paa hver Side af den
store Ø His ingen, nemlig det egentlige Hovedløb, ved hvilket Byen
Gø t h e borg ligger, og som gaar imod sydvest omkring Sydspidsen
af den nævnte Ø, og Nordre Elf eller Bahuselven, der løber
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Nord
udfor
denne
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om Øen og falder ud i Kattegattet. Yderst i Skjærgaarden
Hovedløbet ligger Øen Winga, og omtrent 1½ Mil indenfor
ligger Rifvøfjord. Paa en anden Ø i den nordlige Skjærligger Byen Marstrand med en ret god og sikker Havn, og
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Kort over Skjærgunrdcn ved Gotheborl{

med Fæstningen Ka risten; dens Beliggenhed er omtrent 2 Mile
udenfor Bahuselvens Udløb og 4 Mile Nord for Winga. Gøtheborg
var vel forsvaret med Forter og Batterier ; først Kastellet Ny-Elfs borg paa en lille Holm lige i Indløbet til Gøthaelv og tæt ved Øen
Hisingen; dernæst, paa den faste Kyst, Kastellet Gammel-Elfsborg og desuden, tæt ved dette, to Batterier paa 12 og 16 Stkr.
svære Kanoner. I Gøtheborg var endvidere Hovedstationen for den
Del af den svenske Flaade, som var bestemt til at virke i Kattegattel
og Nordsøen, og her laa ikke alene flere større Krigsskibe, men
ogsaa Galeier, Styk.pramme og mindre Fartøier, ligesom de Kapere,
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der ofte foruroligede Farvandene, havde deres Tilhold paa dette Sted.
At løbe herind, mellem alt dette Skyts, mellem de faste Batterier og
Krigsskibene, var et meget dristigt Foretagende; men Tordenskjold
stolede paa sin Lykke og vilde gjøre Forsøget. Det var nemlig af
stor Betydning at ødelægge dette Tilflugtssted for Svenskerne; thi
saalænge de kunde trække sig tilbage hertil og true de danske og
norske Krydsere, var det nødvendigt at holde dem i Skak med en

Mnrslrnnd med Fæstningen Knrlslen.
(Ener Dnhlberg).

større Styrke, der kunde undværes, dersom det lykkedes at tømme
Reden og ødelægge Rovfuglene.
Da Kommandør Paulsen kom op til Tordenskjold, laa han med
sin Eskadre ved Hirtsholmene udenfor Fladstrand· hans Angrebsplan
var fuldt færdig, han vilde tage Gøtheborg ved Overrumpling. Hans
Eskadre talte, foruden de to Linjeskibe Lolland og Fyn samt
Stykprammene Hjælperen og Arche Noæ, 9 af de norske Galeier, 2 Halvgaleier, 1 Snau og 14 mindre Skjærbaade og Chalupper.
Med denne Styrke vilde han, naar Vinden faldt til, løbe over Kattegattet til Gøtheborg saaledes, at han ankom hertil ubemærket om
Natten og ved Dagens Frembrud pludselig kunde falde over Fienden. Men da den fladbundede Stykpram Arche Noæ, der kommanderedes af den uforfærdede Grib og nødvendigvis maatte med,
var en slet Seiler, gav han Befaling til Kaptain V os s b e in paa Fregatten Søridderen, at give den Slæber og trække den over Kattegattet.
Tordenskjold mente med god Grund, at ban havde sikret sig,
at Arche N oæ kunde naa over til Gøtheborg sammen med de øvrige Skibe, men han maatte desværre erfare, at Vossbeins Uvillie fra
tidligere Tid her udartede til en Opsætsighed, der ødelagde Angrebs-
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planen. Da Eskadren lettede kort efter at Ordren var giyen, gjorde
Vossbein ikke Mine til at ville lage sig af den langsomme Stykpram .
For at minde ham om sin Pligt, sendte Tordenskjold ham nogle
skarpe Skud, og da del ikke hjalp, befalede han en af sine Officerer
at bringe ham el mundtligt Paalæg om al udføre det ham overdragne Hverv; men Vossbein forcerede Seil og var ikke til al indhente. Følgen af delte skammelige Brud paa Disciplinen var da
ogsaa, at A rebe N oæ ikke som Eskadrens øvrige Skibe naaecle
over til Skjærgaarden udfor Gøtheborg noget efter Nattens Frembrud,
men lod vente paa sig til den næste Dags Formiddag, og dette medfø11e atter, at Angrebet maatte udsættes.
Eskadren gik til Ankers paa Rifvøfjord, en halv Mil udenfor NyElfsborg, hvor alle Skibe og Fartøier samledes for at udføre Angrebet den paafølgende Nat; men Svenskerne kunde nu træffe deres
Forberedelser. 5 store Krigsskibe paa 40 til 4fi Kanoner under Admiral Strømstj ernas Kommando blev halede hen i Løbet og fortøiede i en Linje tværs over dette indenfor Kastellerne; Løbet selv
afspærredes med Bomme; Tropper opstilledes iland. og all blev gjort
rede til at tage imod Fienden.
Da det var blevet mørkt, lettede Eskadren; de store Skibe lagde
sig omtrent en Fjerdingvei udenfor Ny-Elfsborg, og Galeier, Halvgaleier og endel bevæbnede Fartøier fra Skibene samledes til en
stor Flolille, der henimod Midnat listede sig forbi Kastellet ind imod
de fiendtligc Skibe.
Saasnart denne Samling af Fartøier opdagedes af de Svenske,
aabnede de en heftig Ild paa den fra Batterierne og Skibene ; men Angriberne ordnede sig dog i den forud bestemte Linje, og de Skjærbaade og Chalupper, der var forsynede med Brandsager for , naar
Tiden kom, at antænde Fiendens Skibe og Magasiner, lagdes midlertidig tæt op under Hisingen. En voldsom Kamp og Skytlen fra
begge Sider var snart i Gang. Under Kanonernes skarpe Glimt,
under Kuglernes Susen og Slag imod Skibssiden faer Tordenskjold i et Fartøi fra Skib til Skib og satte Mod i Besætningerne ved sin tillidsfulde Freidighed.
Chefen paa Linjeskibet
Fyn, Kaptain Sivertz, var med ham og faldt i Begyndelsen af Kampen. Det Fartøi Tordenskjold benyttede, blev skudt i Sænk under
ham, han sprang ombord i et andet og dets Aarer blev sønderskudte, saa at han maatte ombord i en tredie Baad for at kunne
fortsætte Farten. Men al hans Iver frugtede ikke tilstrækkeligt,
Partiet var for ulige. Fægtningen fortsattes til Klokken halv syv
om Morgenen, uden at den fiendtlige Ild var bragt til Tavshed, og
da der heldigvis paa denne Tid sprang en let Nordostvind op, be-
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sluttede Tordenskjold at benytte denne til at trække sig tilbage
med hele sin Styrke fremfor at folisætte en Kamp, der kun kunde
ende med Ødelæggelse.
Tabet var ikke ringe; en af Galeierne, Lovisa, blev skudt
i Sænk, en anden , Luk ret i a, kom under Tilbagetoget paa Grund
og maatte forlades, uden at det lykkedes at stikke den i Brand.
Arche N oæ var nærved at dele dens Skjæbne, men frelstes af sin
Chef, den tapre Grib, som atter her viste, hvor værdig han var til
r

Kastellet Ny-Elfsborg udenfor Gothcborg.

at nævnes samtidig med Tordenskjold. Han havde været den første i Ilden og havde i henved en Time maattet føre Kampen næsten alene, medens de øvrige Skibe indtog deres Pladser, ligesom
han maatte dække Tilbagetoget og derfor blev liggende paa sin
Post indtil alle hans K::Pmmerater var paa Veien udefter. Da han
endelig kunde følge dem, havde han det Uheld at komme paa
Grund udfor Ny-Elfsborg, som heftig beskjød ham. Tordenskjold
sendte ham straks en Halvgalei til Hjælp og det lykkedes ham at
hale sig fri af Grunden; men Svenskerne havde imidlertid udsendt
to Galeier for at bemægtige sig hans Stykpram, medens den stod
paa Grund. Man ser af et Brev fra ham, hvorledes han tog imod
dem: »Jeg holdt mig stille liggende« - skriver Grib - »indtil de
kom mig saa nær, at jeg med Effekt skjød hele Laget fra mit underste Dæk løs paa dem, hvorved Appetiten forgik dem, idet de
tumlede rundt og maatte søge Grund for ei at synke paa Dybet« .
Skibene og Fartøierne havde lidt endel af Fiendens Ild, og der var
ikke mindre end 52 døde og 79 saarede.
Som et Eksempel paa Tordenskjolds gode Hjærte og Retfærdighedsfølelse fortjener hans Opførsel imod Kaptain Vossbein ved denne
Leilighed at nævnes. Vossbein, der, som tidligere omtalt, var ældre
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Officer end Tordenskjold og hurtig Yar bleYen forfremmet fra Løitnant til Kaptainløitnanl og Kaptain , bleY forbi sprungen af sin yngre
Kammerat, da denne i Aaret 1716 udnæYntes til Kommandør. Dette
ansaa han for en Krænkelse . Da nu Tordenskjold paa sin Side
med Rette fandt, at Vossbein ikke udførte sin Tjeneste med tilstrækkelig Iver og Dygtighed og den nødvendige Disciplin, viste han ham
kun ringe Agtelse. Paa Stationen i Skagerrak og Kattegat kom de
to Officerer jævnlig i Berøring med hinanden; men Vossbein søgte
altid saa meget som muligt at undgaa personligt Møde, og naar
Tjenesten fordrede et saadant, var det stedse stift og tvungent, og
Tordenskjold skal endog Yed en saadan Leilighed have tilsidesat
skyldig Høflighed. Da Vossbein nu havde Yæret Tordenskjolds Befaling overhørig og undladt at bugsere Arche N oæ over Hl Gøtheborg, hvilket betragtedes som Aarsag til, at Angrebet mislykkedes,
blev Tordenskjold saa opbragt paa ham, at han gav Befaling til, at
Vossbein skulde afløses fra sit Skib og arresteres, saasnart han kom
i Havn, og da Admiralitetet tillige i høi Grad misbilligede denne Officers Forhold og besluttede at lade nedsætte en Krigsret over ham ,
var hans Stilling meget farlig. Men saa hændtes det, at Vossbein,
inden han kommer i Havn, i Søen træffer en svensk Fregat, Is land, af samme Styrke som Sø ridderen; han forfølger den, indlader sig i Kamp og erobrer det fiendtlige Skib efter en hæderlig
Fægtning. Med sit Bylte kommer han ind til Norge, indberetter
straks til Tordenskjold, hvad han har gjort, og beder denne glemme,
hvad han maatle have forbrudt. Tordenskjold er beseiret ; en kjæk
Daad og en Undskyldning er for ham nok til Forlig, og det bliver
nu hans Sag at formilde Admiralitetet og Kongen overfor den anklagede Officer; dette gjør han saa godt, al Vossbein ikke alene
slipper for Krigsret, men endog forfremmes til Kommanclø1:kaptain.
Saa godt kom Tordenskjold selv ikke fra Angrebet paa Gøtheborg, der blev meget forskjelligt bedømt hjemme i Kjøbenhavn;
nogle bebreidede ham hans taabelige og ukyndige Angreb paa en
overlegen og vel beskyttet Fiende, medens andre beundrede hans
kjække Vovestykke og heldige Tilbagetog fra den Fælde, i hvilken
han var trængt ind. Gyldenløve roste hans Iver og Mod; men Kongen var mere tilbageholden, formodentlig paavirket af de Officerer,
som omgav ham, saa at Følgen blev, at det paalagdes Tordenskjold
at gaa mere forsigtigt tilværks en anden Gang og ikke udsætte de
ham underlagte Skibe for unødig Fare.
I nogen Tid efter det feilslaaede Angreb maatte Eskadren forholde sig rolig, da der blev taget Bestemmelse om at anvende nogle
af Skibene i Østersøen ved Pommerns Kyster. Forholdet til Rus-
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land var nemlig blevet saa spændt, at, da den russiske Hær vedblev at opholde sig i Meklenborg, fandt Kong Frederik det tilraadeligt at samle en Styrke i Holsten og at bevogte de tyske Kyster;
men da England, paa hvis Regjering den snedige Baron Gørtz ogsaa
virkede for at formaa den til at opgive Forbundet med Danmark,
ikke vilde staa ham bi i fiendtlige Foretagender mod Rusland, vo-
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vede Kongen ikke at forfølge sin Plan videre. Imidlertid blev Tordenskjold og hans Folk forsømte; uagtet han skrev Brev paa Brev,
det ene mere skarpt og indtrængende end det andet, saavel til Generalitetet i Norge som til Admiralitetet i Danmark, blev Skibene
dog kun slet forsynede, Mandskabet led ligefrem Nød og mange
blev syge. Dette knækkede dog ikke den unge Eskadrechefs Mod,
saasnart der viste sig en Anledning dertil , maatte han prøve nye
Vovestykker.
Karl den tolvte havde, etlerat Angrebet paa Skaane var gaaet
overstyr og Rusland havde trukket sig tilbage, atter vendt sig imod
Norge og gik denne Gang mere forsigtigt tilværks. Erfaringen fra
Dynekilen havde lært ham, at det vilde være nyttigt at have en befæstet Havn i Nærheden, hvor Skjærgaardstlotillen og Førselsskibene
kunde søge Tilflugt. Hertil havde han valgt Strømstad, der ligger
et Par Mil Syd for den norske _Grænse, indenfor Skjærene. Fra
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Byen førte en Bro ud til en Klippe, Laholmen, der rager op over
Vandet, og paa hvilken der var anlagt et Batteri, Karolus, paa 14
iireogtyvepundige Kanoner; saavel Nord som Syd for delte var der
opkastet andre Batterier, hvis Ild krydsede hinanden. Der arbejdedes rask paa Stedets yderligere Befæstelse under Ledelse af den
kjække og erfarne Generalmajor Gje1ia, som var kommanderet hertil med et Grenaderregiment og nogle flere Tropper. Batteriet,
mente Tordenskjold, maatte ødelægges jo før jo heller; han indsendte Forslag herom til Admiralitetet, men gav sig ikke Stunder
til at oppebi Svaret; der maatte handles hurtigt.
Fra Kjøbenhavn var der omsider blevet afsendt et Linjeskib,
Gøtheborg, med Proviant og Ammunition til Eskadren, som laa
ved Frederiksstad. Med Linjeskibene Lolland, Fyn og Gøtheborg samt Stykprammene Hjæ _lperen og Arche Noæ, der tilsammen førte 212 Kanoner, og ledsaget af 9 Galeier, forlod Tordenskjold den 14de Juli Frederiksstad for al angribe Strømstad. Men
Veirforholdene var ikke gunstige, Eskadren drev af for Modvind og
Strøm, Stykprammene og Galeierne maatte lægge sig til Ankers ved
Agerø, næsten 3 Mil Syd for Strømstad, og først den næste Dag lykkedes det de tre Linjeskibe at krydse sig op til Indløbet, hvor de
ankrede. Her maatte Tordenskjold blive liggei;ide uvirksom baade
den 16de og 17de, da Veiret var ganske stille og Galeierne, som
prøvede at bugsere Ar c h e No æ og Hjælperen op til Linjeskibene,
kun gjorde ringe Fremgang imod Strømmen. Tordenskjolc;ls Utaalmodighed var stor, hver Time kostbar; Fienden saa, hvad der gik
for sig, og forberedte sig paa at give Skibene en varm Modtagelse,
naar de kom ind. El Krigsraad blev holdt, en Angrebsplan lagt,
men endnu var Eskadren ikke samlet.
Endelig den 18de henimod Aften kom Grib med A rebe No æ
og 4 af Galeierne; Hjælperen og de øvrige Galeier var endnu en
Fjerdingvei fra Maalet. Der blev atter holdt Krigsraad og den Beslutning taget, at man samme Nat skulde skride til Angreb, uden at
vente paa Hjælperen og de andre Galeier, som man dog liaabede
vilde møde paa Pletten næste Morgen. Den uforfærdede Grib, som
skulde aabne Kampen og tage det første Stød af, gav med Glæde
sit Minde til denne Beslutning. Det var blevet aftalt, at Stykprammene og Galeierne skulde lægge sig paa begge Sider af Laholmen
og bestryge den omtalte Bro, for at hindre alt Samkvem med Fastlandet, og Linjeskibene skulde indtage en Linje tværs for Batteriet
Karolus og bringe det til Tavshed. Efter Krigsraadet blev der holdt
Gudstjeneste paa alle Skibene, hvilket Tordenskjold aklrig forsømte ,
naar det gik til Slag.
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Allerede Kl. 1 om Natten havde Ar c h e No æ indtaget sin farlige Post og meldt sin Ankomst ved at sende Karolus det glatte
Lag. Batterierne aabnede deres Ild. Linjeskibene med Lolland i
Spidsen varpede sig ind gjennem Løbet lige imod Karolus; men det
gik smaat, de blev beskudte langskibs uden at kunne bringe deres
egne Kanoner til at bære, og Varpene blev flere Gange overskudte.
Lolland led mest, paa det øverste Dæk faldt mange Folk, og da
det naaede ind til sin Post Kl. 4 om Morgenen, havde det endnu
ikke sin rette Stilling; der hengik en halv Time, inden det fik et
Varp ud og blev svaiet op saaledes, at Bredsiden kom til at bære
mod Batteriet; og i al den Tid var det udsat for en morderisk Ild
fra Landbatterierne. Ar c h e No æ havde været udsat for en heftig
Beskydning og mistet saa mange Folk, at den havde været nødt til at
trække sig et Stykke tilbage og søge Ly bagved et høit Skjær. Grib
gik ombord til Tordenskjold, der modtog ham ved Falderebet, omfavnede ham og bad ham forsyne sig med friske Folk fra Galeierne
og atter indtage sin Plads. Dette skete, Arche N oæ blev atter
bemandet, halede sig frem for Batteriet og fyrede løs paa Broen;
men Ilden var for stærk. Galeierne maatte trække sig tilbage og
overlade Arche N oæ til sig selv, Fiendens Skud rettedes imod den,
Dækket raseredes, kun Grib stod der endnu med fire Mand; da
ramtes den tapre, unge Officer af en Kugle, der knuste hans ene
Arm; endnu vilde han holde sin Post, men Blodet strømmede ham
ud af Saaret og han maatte bæres ned i sin Kahyt, efterat have
givet Befaling til »ikke at kvittere Posten eller forlade Tordenskjold,
saa længe Skibet kunde flyde paa Vandet«. Dette blev fulgt, men
varede ikke længe ; Ar c h e N o æ havde faaet flere Grundskud, nu
blev en Planke i Vandgangen paa_den ene Side knust; Skibet vilde
være sunket, dersom man ikke ved Hjælp af Kanonerne havde
krænget det over til den anden Side, og i denne Stilling blev det
trukket ud af Ilden.
Tordenskjold, som troede, at Arken retirerede af Mangel paa
Overkommando, da han ikke havde erfaret noget om at den var
læk, beordrede sin Adjutant Kaptainløitnant Lillienskjold til at gaa
ombord i den som Chef, en Ordre, som denne med stor Glæde
modtog ved Tanken om at skulle være den tapre Gribs Eftermand
paa den meget betroede og udsatte Post; men idet han vilde forlade
L o 11 a n d, ramtes han af en Kanonkugle, som skilte ham i to Dele.
Linjeskibene havde vel indtaget deres Post overfor Karolus, men
de led meget under Batteriernes Krydsild. Da Arken trak sig tilbage forbi LoNand, stod Tordenskjold der alene paa Skansen med
sin Broder Kasper og en Matros. To Gange havde Skibene bortskudt BeVor Somngt. D.
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sætningerne , •ed Kanonerne paa Batteriet Karolus, men hver Gang
var der kommen friske Artillerister igjen fra Land, Generalmajor
Gjerta lod dem med Fugtel drive frem over Broen; men omtrent
Kl. 6 sprang Krudtmagasinet i Luften, og Batteriets Kanoner maatte
stanse deres Ild.
Det begyndte at lysne for Tordenskjold, thi nu viste Hjadperen og de manglende Galeier sig ogsaa i Indløbet. Øieblikkel var
kostbart, Batteriet maalle tages med Storm. Tordenskjold lod 4 ar
Galeierne besætte med 300 Soldater under Anførsel af Major Rosenkrantz, gik selv over i Galeien Sofia, satte sig i Spidsen for Stormkolonnen og styrede ind imod Laholmen. To af Galeierne kom
uheldigvis paa Grund; men Tordenskjold lod sig ikke opholde, han
fortsatte Kursen med de andre to, Sofia og Prins Karl. Han
naaede Kysten, men i det Øieblik han vilde sætte Folkene iland, viste
cler sig pludselig en Bataillon Grenaderer, som hidtil havde ligget
skjult bag Brystværnet, og som paa den korte Afstand gav de to
Galeier en saa varm Modtagelse, at Dækkene næsten fuldstændig
blottedes for Mandskab, og de der blev tilbage, hastede med al
komme nedenunder i Læ af Geværilden. Chefen paa Sofia, Kaptainløitnant Dam, faldt, 2 Mand styrtede døde om ved Siden ar
ham og 56 saaredes. Major Rosenkrantz ramtes af en Kugle, og for
første Gang i sit Liv saaredes Tordenskjold og det af to Kugler paa
en Gang. Bevidstløs blev han bragt ombord i Lo 11 and og ned i
sin Kahyt.
Angrebet var slaaet feil, den høistkommanderende laa saaret i
sit Skib, i nogen Tid uden Bevidsthed, det var paa Tide at trække
sig tilbage. Saasnart Tordenskjold vaagnede op, var hans første
Tanke og Spørgsmaal, hvorledes det gik de to Galeier; de maatte
frelses, koste hvad koste vilde. En rask ung Søkadet, Henrik .Julius
Wodroff, der havde lært Snarraadighed ar Tordenskjolds Eksempel,
sprang i en Baad, tilraabte et Par ar de flinkeste Matroser at følge
sig, roede dristigt gjennem Kugleregnen til Sofia, gjorde en Trosse
fast, kom uskadt tilbage, og Geleien blev halet ud til Linjeskibene.
Men nu gjaldt det om at redde den anden Galei, Prins Karl,
hvor hele Besætningen, paa Chefen, Løitnant Helmich, og en Matros nær, var falden eller saaret; for at undgaa Geværilden fra Land,
holdt de sig under Dækket. En svensk Grenader vader ud med en
Trosse for at gjøre den fast i Galeien, men Helmich stikker sin Geværpibe frem over Rælingen og skyder ham, saa han styrter død
om i Vandet. Den usaarede Matros opflammes ved dette Syn,
springer op, entrer tilveirs i Reisningen, kapper Beslaaseisingerne
paa Seilene over med sin Kniv og forsvinder igien under Dækket.
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• Tordenskjolds Angreb paa Strømsind 1717,
Fremstlller, som det ofte er Tilfældet med Datidens Tegninger, flere forskjeliige Momenter af Angrebet:
A. FiaadensAnkomst. L. Arche Nores og 4 Galeicrs Ankomst. G, Stedet, hvor Hjælperen med 5 Gaieler skulde have ligget. H. Arche Noæ med 4 Galeiera Plads. N. Stedet, hvor 2 Galeler kom paa Grund.
K. Stedet, h, or Tordenskjold vilde lande, C. Batteriet Kar o i u s paa Lnholmen.
(Efter Tegning af Stiboidt).
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Seilene falder, Galeien begynder at røre sig bort fra Kysten; men
Veiret er altfor stille, den kan ikke komme videre. Da gik Skipper
Elias Wulff ombord i Halvgaleien Pollux, og medens han ved
paa Hytten at klæde sig nøgen af og ved allehaande haanende Fagter og Tilraab hendrog Svenskernes Opmærksomhed paa sig, saa at
de kun sigtede paa ham, roede Mandskabet af alle Kræfter ind til
Prins Karl, fik en Trosse fast, og Galeien
blev halet ud uden at den mistede en Mand.
Eskadren trak sig derefter tilbage udenfor Skudvidde, istandsatte den værste Del af
Skaden og kom tilbage til Norge, uden, som
Tordenskjold siger, at have mistet en Jolle;
men Angrebet var tilbageslaaet; 96 Mand,
hvoriblandt Kaptainløitnanterne Lillienskjold
og Dam, var faldne, og 246, hvoriblandt
Tordenskjold selv, Major Rosenkrant z og
Kaptain Grib, var saarede. Det var en kjæk
Daad, men ikke nogen Seir.
Tordenskjold kom sig hurtig efter sine
Saar og lod sig ikke holde tilbage i Sygestuen længere end høist fornødent, og indtil Skibene igjen var satte istand. Han indsendte sin Rapport om Kampen til Admiralitetet, fremhævede sine underordnedes
Mod og Dristighed, og allerede den 9de August laa han igjen med sin Eskadre paa
Blokade udfor Strømstad. Men det uheldige
Udfald af Angrebene paa Gøtheborg og
Strømstad havde reist hans Uvenners Hoveder i Kjøbenhavn, han beskyldtes for Frem- Gribs Knarde, som ban brugte effusenhed' Mangel paa roligt Overlæg og ter Kampen ved Strømstad, og som
Dømmekraft, at han udsatte de ham betroede derfor var Indrettet til at føres med
venstre Haond.
Skibe og deres Besætninger for utidig Fare
og andet lignende. Vel var Admiralitetets Chef, Admiral Gyldenløve, ham bevaagen, men mange høitstaaende Officerer og Embedsmænd var ham imod, og selv Kong Frederik havde begyndt at
tvivle om sin Yndlings Duelighed. Det gik saa vidt, at man fik udvirket, at Tordenskjold skulde afsættes fra sin Overkommando, og
Schoutbynacht Andreas Rosenpalm blev allerede i August Maaned
sendt op med 2 Linjeskibe og en Fregat for at overtage Kommandoen. Da Tordenskjold erfarede, hvilken Krænkelse der forestod
ham,. gav han de fornødne Befalinger angaaende Blokaden til Kap-
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tain Rostgaard, forlod sit Skib og seilede med et mindre Fartøi op
til Kristiania for at ordne sine Sager. Den 22de August ankom Rosenpalm med sine Skibe udfor den svenske Skjærgaard og tog Kommando over Eskadren; men allerede faa Dage derefter hævede han
Blokaden for Strømstad, som Tordenskjold havde holdt godt indesluttet, og de Svenske kunde nu bevæge sig friere langsmed Kysten,
hvoraf de ikke undlod at drage Fordel.
I Begyndelsen af September Maaned vendte Tordenskjold tilbage fra Norge, tog igjen Kommandoen af Lolland og underlagde
sig den nye Eskadrechef. Det er ikke muligt andet, end at den unge,
ærgjerrige Sømand, der nylig selv havde været Chef for Eskadren,
maa have følt det ydmygende ved at træde tilbage som Skibschef
paa den samme Eskadre; men der foreligger dog ikke noget, som
tyder paa, at han paa nogen Maade har givet dette tilkjende. Tværtimod fortsatte han det samme lystige, virksomme Liv, han var vant
til; naar han laa ved Land, bød han Gjæster ombord i Skibet, der
blev danset og holdt lystige Gjæstebud, og den sorte, tamme Bjørn,
som altid fulgte Tordenskjold, gav da Anledning til mange Løier.
Paa Kongens Fødselsdag saaledes, den Ilte Oktober, gav han en
stor Fest ombord, hvor Hertugen af Sønderborg, der i Egenskab af
Oberstløitnant kommanderede den paa Grænsen posterede norske
Styrke, var imellem Gjæsterne. Alle fremragende militære og civile
Personer med deres Damer var indbudte og desuden en stor Del af
Frederikshalds Beboere. Tordenskjold sparede som sædvanlig intet
for at fornøie sine Gjæster. Efter et glimrende Maaltid maatle den
norske Bjørn »divertere « Tilskuerne ved at lade sig skyde igjennem
Ørene med Pistoler og ved i Vandet al brydes med den ene af Skibets Trommeslagere, der var en udmærket Svømmer. At der blev
affyret en Mængde Kanonskud, da Kongens Skaal blev udbragt, er
en Selvfølge, og at der blev danset til langt ud paa Natten, kan
man sige sig selv. Som sædvanlig viste Værten sin Gavmildhed ved
at skjænke Uhre og Daaser til Medlemmer af Prinsens Følge. Af
slige Gaver havde han et smukt Oplag, som var bleven rigeligt fornyet ved nogle kostbare Priser, han havde gjort. Hans Optræden
ved denne og lignende Leiligheder skaffede ham det Ry, at man
»med større Billighed kunde sige om hannem, at han var overdaadig end for knap <. Saasnart han stak i Søen, var han til Gjengjæld
paa Jagt efter Priser, og i den korte Tid, han tjente under Rosenpahn, opbragte han ikke mindre end 12 svenske Handelsskibe og
brændte 5. Men Tjenesten blev ham dog omsider for ensformig og
bunden, og da han tillige bragte i Erfaring, al hans Angreb paa
Gøtheborg og Strømstad blev ilde omtalte i Kjøbenhavn, søgte han
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om Orlov -iil at reise derned for at faa sit Forhold undersøgt. Det
blev ham tilstaaet.
Den 9de November lod han Mandskabet kalde sammen paa
Lo 11 ands Dæk, henvend le nogle Ord til Folkene, roste deres Forhold og Iver i Tjenesten, uddelte af sin egen Lomme baade Penge
og Tobak til dem, og gik derefter ombord i Løwendals Galei,
som netop var tilstede, og forlod Eskadren. Hans eget gamle Skib,
som i den første Del af hans Karriere havde ført ham omkring i
disse Farvande til saa mangen en lystig Leg, bar ham nu atter,
men under helt andre Forhold, op til Norge! I Kristiania samlede
han alle sine Eiendele, og da der ikke var andre Skibe at faa, lod
han sig nøie med en lille Hukkert paa 2 trepundige Kanoner, hvori
han indskibede sig med alt sit Gods, tog sit Tjenerskab, den sorte
Bjørn, nogle svenske Fanger og nogle Passagerer med ombord og
satte den 7de December fra Laurvig Kursen nedad mod Kjøbenhavn.
Dagen efter blev han forfulgt af en svensk Kaperfregat paa 16 Kanoner, ført af Kaptain Lind, og kunde ikke undgaa en Kamp
med den.
Tordenskjolds Besætning talte i alt 21 Mand, hvoriblandt kun
8 Søfolk; de øvrige var hans Tjenere, nogle svenske Krigsfanger,
desuden seks Trompetere og en Paukeslager. I Hukkerten førte
Tordenskjold med sig fra Norge sine kostbareste Eiendele, hvoriblandt en Samling smukke og fint forarbeidede Skydevaaben og
desuden Varer og Penge til en Værdi af ca. 30,000 Rdl. Under den
sveuske Kyst fik han den store fiendtlige Seiler i Sigte og fandt det
raadeligst at sætte til, hvad trække kunde, for at undgaa den farlige Fiende; men det hjalp ikke, SvenJ;keren seilede bedre, indhentede Hukkerten, og en Kamp var uundgaaelig, naar denne ikke
vilde· overgive sig, hvad der ikke hørte til Tordenskjolds Vaner.
Alt blev gjort klart til at møde Fienden; de to smaa Kanoner blev
flyttede over i den ene Side; Geværer uddeltes til Besætningen formodentlig ogsaa til de svenske Krigsfanger - og selv forsynede
han sig med to Rifler og en Muskedonner, et Haandvaaben, som
udskjød en hel Ladning smaa Kugler paa en Gang. Tordenskjold
stillede to af sine Tjenere bagved sig til at lade Geværerne, saasnart
han havde skudt dem af; Paukeslageren maatte møde med sin
Pauke paa Dækket, Trompeterne med deres Horn, Kampen skulde
føres i en vis Takt. Svenskeren kom nærmere; en af Trompeterne
rakte H~anden ud imod Tordenskjold og bønfaldt ham om at.overgive
sig, men han fik ikke andet Svar end et dygtigt Hug over Haanden
med Sabelen.
Kaperen var nu ganske nær, vendte Bredsiden til og sendte
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Hukkerten sit glatte Lag, saa det peb i Takkel og Toug; Paukeslageren styrtede død om paa sin Pauke, et af Tordenskjolds Geværer,
s9m Tjeneren holdt i Haanden, blev skudt midt over, saa at han
kun beholdt Kolben tilbage. Det glatte Lag blev rask besvaret af
de to smaa Kanoner og Folkenes Geværer; men Svenskeren, som
ansaa Modstanden for en dumdristig Leg, raable over Lil Tordenskjold, at han skulde overgive sig, da han ellers vilde sende ham
det næste Lag. Da Paukeslageren var død, lod han Trompeterne
hamre løs paa Pauken og svarede den svenske Kaptain, al han
»maatte vide, det var Tordenskjold, med hvem han havde al gjøre,
og som ikke lod sig tage saa let; var han en ærlig svensk Officer,
skulde han prøve al lægge ham paa Siden og entre; kunde ban
del, vilde han holde ham for den bedste Officer i Sverige.« Denne
Indbydelse vilde den svenske Kaptain gjerne følge, gjorde flere Forsøg paa at lægge Hukkerten paa Siden og kaste sine Enlredræg
over i den, hver Gang med Affyringen af glatte Lag; men Tordenskjold vidste bestandig ved snilde Manøvrer al undgaa sin overmægtige Modstander, skjønt hans lille Skude under den langvarige
Kamp blev saa forskudt paa Skrog og Reisning, al den næppe mere
lod sig styre. Omsider slap Ammunitionen ogsaa op, saa al Tordenskjold maatte lade sit engelske Tinservice skjære i Stykker og
bruge Stumperne som Skraa. Tilsidst troede dog den svenske Kaptain, at han havde Byttet i sine Hænder, sprang op paa Hytten,
svingede med Hallen og raabte: »Jeg lykønsker mig til at skulle
bringe Tordenskjold med mig som Fange til Gølheborgl« »Nej
hverken Du eller nogen Svensker skal føre mig til Gølheborgl « svarede Tordenskjold, greb en Riffel, sigtede paa Kaptainen og trak af,
og i det samme styrlede Svenskeren død om paa Plellen. Trompeterne gav sig til al blæse og slaa paa Pauken af al Magt, Folkene
brød ud i Jubelraab, og under denne Larm trak det svenske Skib
sig tilbage og seilede bort. Kampen havde varet i fem Timer, den
korte Vinterdag var tilende, den ilde tilredte Hukkert fortsatte sin
Kurs ad Sundet til.
Hukkerten naaede dog ikke sit Bestemmelsessted. Om Natten,
medens Tordenskjold sov og ikke selv kunde have Øie med Seiladsen, indtraf det Uheld, at Fartøiet forliste paa Grundene Svineboderne under den svenske Kyst imellem Kulien og Helsingborg, og
det med en saadan Fart, at den fik et stort Hul i Bunden og næsten løb halv fuld af Vand. Til Kjøbenhavn skulde Tord~nskjold,
der var intet andet for ham at gjøre end at stoppe Hukkertens sønderskudte Jolle med Klude og Plader og saa betro sit Liv til den.
Efterat have givet Hovmesteren Kommandoen over Skibet med Or-

537
dre til ikke at overgive sig, men vente· paa Hjælp, som snart skulde
komme, gik Tordenskjold med Skriveren og to Mand i Jollen, medtagende noget af sit bedste Tøi »samt to smaa Tønder Penge «, og
efter en anstrængende Tur, hvor der uafbrudt maatte øses for at
holde Baaden fra at synke, kom de endelig iland paa Nakkehoved,
hvorfra han straks tog til Helsingør. Imidlertid havde Mandskabet
ombord i Hukkerten ikke manglet Underholdning. Allerede om
Morgenen havde de under Hovmesterens Kommando afslaaet et Angreb af bevæbnede Baade, og først om Aftenen, da de saa Hjælpen
udeblive og man iland havde kjørt et lille Batteri op, som næsten
havde skudt Hukkerten fra hinanden, strøg den tapre Hovmester
Hartz Flaget og lod sig med sine Kammerater tage tilfange og
føre · iland. Blandt Fangerne var ogsaa Tordenskjolds Bjørn, som
her endte sit Liv, idet den blev stegt og spist af Svenskerne i Lund.
I Kjøbenhavn forlangte Tordenskjold sit Forhold undersøgt;
men det blev ham nægtet. Han skrev da et Memorandum til ,Kongen og begav sig, uagtet der var nægtet ham Adgang til Hoffet, op
til Slottet en Dag, da der blev givet Kur. Med sin sædvanlige Freidighed, som om alting var i den bedste Orden, gik han lige op til
Kong Frederik og overrakte ham sit Bønskrift, som Kongen ikke
kunde undslaa sig for at tage imod. Den 14de Marts 1718 blev der
givet Admiralitetet Befaling til at undersøge, »hvorvidt Kommandør
Tordenskjolds Konduite, med Hensyn til den mod Strømstad tenterede Attaque, fortjente, at han derom ved en formelig Krigsret blev
belanget eller ikke.« Men efterat de høie Herrer havde undersøgt
alle de Dokumenter, som Tordenskjold fremlagde, erklærede de, »at
han i alle Maader havde gjort vel, samt efter Tidernes Omstændigheder, hvis han havde efterladt det mod Strømstad foretagne Angreb, snarere havde fortjent Fiskalens Tiltale end nu. « Hermed
endte denne Sag.
Med Krigen gik det imidlertid ikke synderlig livlig. Eskadren
i Skagerak og Kattegat kommanderedes fremdeles i det nye Aar
1718 af Rosenpalm, der var bleven forfremmet til Viceadmiral, og
Hovedflaaden holdt sig i Sundet og Østersøen for at bevogte den
svenske Flaade, der i Karlskrona holdtes rede til at stikke i Søen.
Den 21de Mai afseilede Admiral Raben fra Kjøbenhavn med en
Flaade paa 12 Linjeskibe - hvoriblandt Lolland, der atter kommanderedes af Tordenskjold - og 2 Fregatter, og forenede sig den
9de Juni i Kjøge Bugt med en engelsk Flaade paa 10 Linjeskibe og
2 Fregatter under Admiral Norris; senere kom der 4 hollandske
Linjeskibe og en Fregat til. Denne store samlede Flaade paa 26
Linjeskibe og 5 Fregatter krydsede i længere Tid om i Farvandet
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mellem Møen, Rf1gen, Bornholm og den svenske Kysl, men udretlede intet, hverken ved Slag, Landgang eller Blokade. Den holdt
vel den svenske Flaade indeslullet i Karlskrona; men Kaperne drev
ligefuldt deres Spil, og del var kun Tordenskjold, som bragte et
Par Priser hjem med. Midt i Ok.Laber samledes Flaaden i Kjøge
Bugt, og gik den 23de til Kjøbenhavn, hvorfra de engelske Skibe
seilede hjem den 2den November; Hollænderne hanle all lidligere
forladt de danske Farvande.
Ved Grænsen af Norge gik det ikke saa fredeligt til. Karl den
tolvte forlsatte fremdeles sine Planer Lil Landets Erobring og arbeidede paa at indtage Frederikssten, der forsvarede sig tappert. Den
største Del af Till'ørselen maatte han have fra Søen, fra Gøtheborg
og Strømstad til Svinesund, og del var af Vigtighed al holde Farvandene deromkring ryddelige; men de Danske gik ham nær ind
paa Livet. Over Svinesund, der adskiller Norge fra Sverige og nordenfor hvilket Fæstningen Frederiksslen ligger, havde Svenskerne
anlagt en Bro og opkastet Batterier paa begge Sider; men Søfolkene
paa den dansk-norske Eskadre trak deres Skjærbaade og bevæbnede
Farløier over en Strimmel Land, saaledes at de fik dem ind i Idefjorden, indenfor Svinesund ved Frederikssten.
Dette Eksempel fulgles af Karl den tolvte, der ligeledes lod føre bevæbnede Fartøier over Land ind i den indelukkede Fjord, hvor en Søkamp i
det mindre udspandt sig imellem de fiendtlige Baade. Denne Kamp
gjentoges flere Gange med vekslende Held, da baade den norske
og den svenske Søstyrke forøgedes paa Fjorden med store Chalupper og Galeier ; men da Svenskerne omsider i September Maaned
1718 samlede en belydelig Styrke paa Ideljorden og Karl den
tolvte paa samme Tid trængte ind i Norge med en Hær paa 21,000
Mand, indeslullecle Frederikshald og begyndte en regelmæssig Beleiring, maatte Søfolkene trække sig tilbage, elleral have ødelagt deres
Farløier, som de ikke kunde føre med sig.
Det var paa høie Tid, at der blev sendt Hjælp til den norske
Hær, og Tordenskjold blev beordret at afgaa med Linjeskibet Lo 11and og en Konvoi med 3000 Mand Tropper til Norge. Den 6te
December afseilede han fra Kjøbenhavn og havde givet Befaling til,
at dersom Skibene blev skilte fra hverandre i Kattegat, skulde de
alter samles ved Fladslrand. Konvoien lagde Veien Vest om Anholt gjennem Læsø Rende, medens han selv med Lo 11 and gik Øst
om . Øen for at speide efter svenske Krydsere. Da han nærmede
sig Læsø, forlangte den ældste af Styrmændene, at han skulde styre
mere vester over for al gaa Norden om Øen, ind til Fladstrand.
Tordenskjold mente, al Lodskuddene udviste, al man endnu ikke var

539

saa nordlig som Styrmanden troede og at det altsaa var for tidligt
at styre vestligere. Den anden Styrmand holdt imidlertid med sin
Kammerat og Tordenskjold maatte give efter, thi dengang var det
ikke som nu Chefen i Forening med Ofiicererne der navigerede

Plan m•er Frederlkshald og Frederikssten ved Karl den tolvtes Angreb 1718.
a. Fortet Gyldenløwe. b. Storlnarnet, c. Overbjerget, d. Karl den tolvtes Hytte, e. det Sted, hvor Karl den
tolvte faldt, f. og li• svensl<e Lobegrave, h. svenske Bn tterler.
(Samtidigt Kort}.

Skibet, men derimod Styrmændene, og Krigsartiklerne bestemte, al
·Skibets Chef skulde føie sig, naar begge Styrmændene havde en anden Opfattelse end hans. Styrmændene havde imidlertid her Uret, og
Linjeskibet løb haardt paa Grund østen for Læsø. I 24 Timer stod
Linjeskibet Lolland fast paa Grunden i stiv paalands Kuling; da
bedagede Veiret sig, et Sværanker blev ført ud og Skibet uskadt halet af Grund. Ved Fladstrand traf han atter sin Kon voi, sendte
efterhaanden alle Skibene op til Norge og ankom selv dertil den
16de December.
Her mødte der ham en vigtig Nyhed. Sveriges unge, kjække
og ridderlige Konge Karl den tolvte var om Aftenen den 1 lte December bleven fonden død i Løbegravene udenfor Frederikssten,
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ramt af en Kugle i Tindingen ; han fandtes i opreist Stilling, lænet
til et Brystværn, med den høire Haand paa Hæflel af sin halvt udLrukne Kaarde. Døden havde ramt ham midL i hans Virksomhed,
hans urolige Liv havde faael en brat Afslutning. Tordenskjold var
i Moss, da delte vigLige Budskab naaede ham; han kas Lede sig slraks paa
en Hesl og foer afsled Lil Krisliania
for at faa nøie Underretning om all,
hvad der vedrørle
denne vig Lige Begi venhed, og var tillige saa forsynlig
al sørge for, al hans
Skib laa fuldstændigt klar til at afseile med ham saasnart han kom ombord. Hans Brev
derom til hans næstkommanderende er
især betegnende
ved al han lægger
Vægt paa, at Skibet
ballastes rigtig forsvarlig, for al være
Arstobnln,J over Karl den tol\'lcs Ho\'cd.
i Stand til al forcere Seil mere end nogensinde: »Som det presseren , - skriver
han til Kaptain Budde - »da hold Skibet hver Moment udi seilklar Stand for at seile ned; thi jeg vil ingen Minut af føielig
Vind forsømme, saasom det er af stor Conseqvence. Brændeved
tager I, hvor del staar, maa tilhøre hvem det vil, Admiral Rosenpalm skal betale det, Vand ser I paa bedste Maade at bekomme.
Forse alling vel, og se at faa en Mængde Sten til Ballast. « - I
Kristiania henvendte han sig til Statholderen, som forlangte, at han
skulde afseile til Danmark med Oberst Møsting, som var udseet til
at overbringe Kongen den vigtige Tidende. Dette faldt naturligvis
ikke i Tordenskjolds Smag, han vilde selv være Manden, som bragte
Budskabet, og for at blive det, skyndte han sig afsted til sit Skib,
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gik ombord og afseilede saa hastigt som muligt. Admiral Rosenpalm havde rigtignok et Par Dage før ladet Kommandør Paulsen
afseile for at bringe Budskabet, men Tordenskjold var den hurtigste
i Vendingen, og da han den 28de December Kl. 10 om Aftenen ankrede paa Kjøbenhavns Rhed, var hverken Paulsen eller nogen anden kommen ham i Fotkjøbet. Her var man altsaa endnu fuldstændig uvidende om, hvad der var hændet, og Tordenskjold begav
sig derfor straks op til Slottet og lod sig melde hos Kongen, der
allerede havde trukket sig tilbage til sit Sovegemak. Kong Frederik
kunde vel vide, at det var vigtige Efterretninger, som Tordenskjold
bragte, siden han indfandt sig paa en saa usædvanlig Tid, og han
lod ham derfor træde ind til sig. Saasnart de var ene, spurgte
Kongen ham om Frederikshalds Fæstning var erobret. Tordenskjold
svarede: >Nei, langtfra. Jeg nyder tværtimod den Naade og Glæde
at ønske Eders Majestæt til Lykke; thi Kong Karl er død og ikke
en Svensk at finde i hele Norge. « - Kongen blev saa greben af Ef'..
terretningen, at han stod i nogle Øieblikke med bortvendt Ansigt.
Han vendte sig nu atter om og spurgte Tordenskjold med en alvorlig Mine, om denne Meddelelse ogsaa var fuldstændig paalidelig.
Hertil svarede denne: »Gud give Deres Majestæt saa sandt vilde
gjøre mig til Schoutbynachtl« og fremlagde sine Beviser. To Dage
efter, den 30te December, modtog Tordenskjold sin Udnævnelse til
Schoutbynacht, hvormed fulgte Ret til at have Sæde og Stemme i
Admiralitetet.
MARSTRANDS EROBRING.
Beleiringen af Frederikssten blev ved Karl den tolvtes Død straks
hævet; den Hær, som han med saa megen Møie havde samlet og
hvoraf han selv havde ført Hovedstyrken imod Frederikshald, paa
samme Tid soa1 en Afdeling paa 9000 Mand under General Armfelt var trængt fra Jæmteland over Kjølen ind imod Trondhjem,
maatte atter forlade Norge uden at have opnaaet nogensomhelst Fordel. Beleiringshæren fra Frederikssten kom snart, uden at der tilstødte den noget Uheld, i Sikkerhed paa svensk Grund; men Armfelts Armekorps, der i den strænge Vinterkulde i Januar 1719 skulde
gaa tilbage fra Trondhjem, var ikke saa heldigt. Paa Tydalsfjeldene
blev de svenske Tropper overfaldne af en haard Frost med stærkt
Snefald, og det halve Korps, Mennesker og Heste, omkom af Kulde
i den høie Sne, hvor deres Kammerater maatte efterlade dem for
selv at frelse Livet.
Den svenske Konges pludselige Død gav endvidere Stødet til en
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helt forandrel PoliLik. Underhandlingerne med Rusland, der var
drevne af den rænkefulde Gørlz, He1'Lugen af GoLLorps Ven og Beskyller, blev afbrudle, og den høiLbeLroede Minisler, der kun allfor
meget havde sløLLeL den urolige Kong Karls KrigslysL, blev fængslet
og henreLLeL. Rusland aabnede atter FelLLoget imod Sverige, navnlig
ved at hærge og forurolige de østlige Kyster, medens England og
Holland begyndte at underhandle om Fred, da Sverige tilsagde dem
Sikkerhed for deres Handel i Østersøen. Frederik den (jerde vilde
derimod ikke vide af Fred al sige, da han ikke kunde formaa Sverige Lil at afslaa de Landsdele, han gjorde Krav paa, og da den
svenske Regjering nu tillige maalle have sin Opmærksomhed henvendt paa den østlige Grænse, hvor navnlig den svenske Flaade
maalte holde et vaagenl Øie med Russerne, nærede han Haab om
al opnaa, hvad han ønskede, ved at angribe Sverige fra den vestlige Side. Det blev derfor besluttet at gjøre et Indfald i Bahuslehn
med de Tropper, som var samlede i Norge, at forøge deres Anlal
ved Forstærkninger fra Danmark og rykke frem fra den norske
Grænse over Svinesund. Forberedelser hertil blev trufne allerede i
Begyndelsen af Aaret 1719, og hen paa Sommeren tog Kong Frederik selv, ledsaget af Kronprinsen, op til Frederikshavn og derfra Lil
Norge, hvor han landede i Mass den 22de Juni. Herfra begav han
sig videre til Hæren, overskred i den sidsle Halvdel af Juli Maaned
den svenske Grænse, rykkede ind i Slrømslad, hvor han opslog sit
Hovedkvm'Ler, og lod Hæren leire sig omkring Byen.
Paa Søen var man all tidligere begyndt at røre sig, og Holmens
Chef, 01 e J u cl i c hær saavelsom Admira I Gabe 1, der nu var Flaadens Overkrigssekrelær, udfoldede en slor Virksomhed for al lilveiebringe de fornødne og mest hensigtsmæssige Skibe saml Proviant,
Ammunition og all, hvad der hørte (il deres Udrustning.
Den 27de Januar udnævntes Tordenskjold Lil Chef for en Eskadre paa 6 Linjeskibe og 4 Fregatter. Foreløbig spærredes dog Skibene inde af Isen, men den 11 te Marls udsted Les en ny kongelig
Ordre, hvorefter Skibenes Udrustning skulde fremskyndes, tilsyneladende med det Formaal at sende dem til Østersøen.
Den 3die April heiste den ny Schoutbynacht for første Gang
det blaa Flag, der betegnede hans Værdighed som Eskadrechef for
de fire af Linjeskibene og en Fregat, hvis Udrustning var tilendebragt. Da han den 4de April lettede fra Kjøbenhavns Rhed, ventede alle, baade ombord og iland, at han skulde staa Syd paa, og
det vakle derfor alles Forundring, at han styrede Nord efter. Delle
gjorde han ifølge en forseglet kongelig Ordre, han kort for Afreisen
havde modtaget, og som paalagde ham at al'gaa til Kattegat og
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naar han havde naaet Høiden af Læsø at aabne en vedlagt kongelig Ordre, ifølge hvilken han skulde blokere Gøtheborg. Den 7de
April gik han som Følge heraf til Ankers med Eskadren paa Rifvø
Fjord udfor Kastellet Ny-Elfsborg.
Tordenskjolds Ankomst til denne Fjord fremkaldte Forskrækkelse i Byen; man havde ikke glemt hans Besøg der for to Aar siden, og skjønt han dengang var bleven nødt til at trække sig til-

Gøtheborg I Begyndelsen nf 1700'ernc.
(Gnmmcl Tegning).

bage, kunde man ikke stole paa, at han vilde gjøre det anden Gang.
Tilmed var man nu saa godt som uden andre Forsvarsmidler end
de faste Batterier, der endogsaa kun var svagt besatte; thi næsten
alle brugelige Krigsfartøier var sendt Nord paa for at benyttes ved
Karl den tolvtes Angreb paa Norge. Der laa endnu kun fire gamle
Linjeskibe', som i Hast blev slæbt frem og nedsænkede i Løbet
indenfor Gammel-Elfsborg; derved blev rigtignok Adgangen til Havnen spærret for Fienden, men man spærrede den ogsaa for sig selv.
Desuden havde man 4 Galeier og nogle mindre Baade, som blev
lagte op i det nordlige Løb for at værne imod Angreb fra denne
Side.
Tordenskjold maatte dele sin lille Eskadre for at kunne bevogte
begge Løbene, og desuden truede der ham en Fare fra en anden
Kant. Det er tidligere anført, at Karl den tolvte, da han foretog sit
andet Angreb paa Norge, havde gjort Strømstad til en Slags Stapelplads, befæstet den, for at det ikke skulde gaa her, som det gik
ved Dynekilen, gjort den til Station for Skjærgaardsflotillen og Førselsskibene, anlagt Magasiner m. m. Men da Kongen var falden og
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den svenske Hær trak sig tilbage fra Norge, forlod Eskadren Strømstad, hvor Førselsskibene blev tilbage, og lagde sig i Vinterkvarter
i Havnen ved Marstrand. Denne Eskadre, der bestod af 5 mindre
Linjeskibe, 1 Fregat, 1 Snau, 3 Skytskibe og nogle Smaaskibe under
Schoutbynacht Sjøblads Kommando, maatte der holdes el vaagent
Øie med.
Dette besværliggjorde i høi Grad Blokaden, og Tordenskjold
skrev derfor indtrængende Opfordringer saavel til Kjøbenhavn som
til Norge for at faa Eskadren forøget. Det var desuden hans Ønske,
ikke at indskrænke sig til en blot og bar Blokade, men om muligt
foretage et Angreb, og da han dertil havde den Sorg, at Svenskerne
en Nat bortskar en af hans Galeier, Prins Kristian, som laa paa
Brandvagt ved Ny-Elfsborg, og tog Besætningen tilfange, blev hans
Anmodninger om Forstærkning endnu mere indtrængende. Hans
Forlangende blev ogsaa opfyldt. ,Judichær arbeidede, som anført,
af al Kraft paa Flaadens Udvikling, saavidt det kunde gjøres for de
under Krigen stærkt medtagne Pengemidler, og havde bl. a. faaet
bygget to fladbundede Flydebatterier, Lange maren og Spyds La gen, bevæbnede med 150pundige Morterer og nogle svære Kanoner,
som egnede sig fortrinligt til at anvendes i Skjærgaarden. To andre,
ligeledes grundgaaende Skytskibe, H j æ 1per inden og Frede ri k s hald, bevæbnede med Morterer og Kanoner, som Judichær ogsaa
havde bygget, egnede sig fortræffelig til samme Brug. Disse 4 Skibe
sendtes op Lil Tordenskjold, og desuden blev Eskadren saaledes forøget ved Tilgang af Skibe baade fra Danmark og Norge, at den
henimod Slutningen af Juli Maaned talte, foruden de nævnte 2 Flydebatterier saml en Bombarder og 4 Galeier, ikke mindre end 7
Linjeskibe og 6 Fregaller og Skylskibe med en Bestykning af 528
Kanoner.
Med denne anselige Styrke, under en saa virksom Chef som
Tordenskjold, maatte der kunne udrettes noget. Det var paa denne
Tid, at Kong Frederik rykkede ind i Sverige og tog Ophold i Strømstad, efterat Viceadmiral Rosenpalm med en lille Eskadre havde
indespærret Byen fra Søsiden og jaget en saadan Skræk i Besætningerne paa Førselsskibene, at de opbrændte deres Skibe og flygtede
op i Land. Kongen var i Nærheden - Tordenskjold maatte handle I
Henimod Slutningen af Juni Maaned traadte dog en korl Tid
Eskadrens Angrebsforberedelser og de daglige krigerske Sysler i Baggrunden, idet Tordenskjold paa sin Blokadestation modtog Besøg af
el engelsk Linjeskib, som havde overført Lord Carteret, der i Egenskab af engelsk Gesandt skulde landsættes i Sverige, hvor han senere tog en virksom Del i Forhandlingerne om Freden. Torden-
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skjold sendte en Parlamentær iland med et hvidt Flag og en
Trompeter for at melde Gesandtens Ankomst og fik under Lord
Carterets Ophold udfor Gøtheborg Leilighed til at feire et af sine
glade, overdaadige Gjæstebud til Ære for Englænderen: , Jeg accommoderede ham « - skriver Tordenskjold i et Brev - »med 24

Maratrand med Fæstningen Karlsten.
{Samtidigt Billede).

forsvarlige Retter og 12 Slags gode Vine blev ham og hans Suite
præsenteret. Jeg lod Friderichshald seile herop fra Bahuselven,
frem og tilbage agter om mit Skib, at han den saa. Imidlertid
spartes ikke Kanoner, Pocaler, Pauker og Trompeter, saa alle
blev ved godt Humeur. Klokken næsten 8 faer han fra mig ombord paa Friderichshald for at bese den. Med Ambassadeuren gik
det vel, men de Andre kunde ikke huske meget deraf, og der
bekom de deres Rest. « ·
Et Angreb paa Sjøblads Eskadre ved Marstrand var ikke nogen
let Sag; thi den laa ikke alene i en sikker, lukket Havn, men var
meget stærkt beskyttet af omgivende Fæstningsværker. Den lille By
Marstrand ligger paa den østlige Side af en Klippeø i Udkanten af Skjærgaarden, og op over den paa den vestlige Side hæver
Vor Somagt. D.
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sig den stærke Klippefæstning Karls ten, der ansaaes for uindtagelig. Nord og Øsl for denne Klippe ligger en større Ø, Koøen, og Syd og Øsl for den en anden Ø, Kløverøen , omlrenl af
samme Størrelse som Koøen. For al komme ind til Marstrands
maa man enten seile igjennem det nordlige Løb, mellem Byen

Plan o,·cr ~lnrstrand med
Omgivelser, ti lllgemcd de
dansl<C Skibes Plads ved
Tordenskjolds

An greb

I

Jull 1719.
(Somlidi~ Tegning).

'·I

og Koøen, eller gj ennem del sydlige Løb, mellem Byen og Kløverøen, og begge disse Løb beherskes af Fæstningen Karlsten .
Desuden var der anlagt Ballerier paa begge Sider af Løbene og
afspærret for selve Havnen med Bomme, saa al de Svenske :rnsaa
det for en Umulighed, al nogen Fiende kunde trænge ind Lil Eskadren.
Tordenskjold nærede en anden Mening herom. Han havde
fordelt sin Flaade saaledes, at kun 2 af de store Skibe med en
Galei blokerede det egentlige Hovedløb ved Ny- Elfsborg, som
Fienden selv havde afspærrel med sine Skibe, medens Hovedstyrken lagdes udfor Nordre Elf, hvorfra der tillige kunde holdes Øie med ~forstrand, der stadig blev udspeidet. Tordenskjold
paalog sig her en Dag i .Juli Maaned en Bestilling, der tager sig
nogel besynderligt ud for en høistkommanderende Admiral, og
som næppe andre end en Tordenskjold kunde have fundel paa ;
han begav sig selv som Speider ind til ~forstrand. Hertil kunde
han vel have forskjellige Grunde. Han var for del første vanl
Lil selv al udrelle all, hvad der laa ham for Haanden og hurlig
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skulde udføres; han stolede mest paa sig selv og kunde vel ønske
med egne Øine at se, hvorledes Sagerne stod i Byen og paa den
svenske Eskadre· dertil kom, at han talte Svensk som en indfødt
og godt forstod at belægge sine Ord. Men det var dog et voveligt
Skridt; thi faldt han i Fiendens Hænder, vilde han ikke alene selv

Angrebet paa ~lnrstrand.
Til Orientering: A.Skylskibene F rederikshald ogHjrelperlnden. B. Langemaren . C. Landgangen
til Byen. D. Nordre Gab. E. Sondre Gab. F. Koøen, G. Spydstagen. H. Galiolen St. Johannes,
J. Prammen Prins Jorgen. K. Kronprinsen. L. Galei Prins Karl. M. Batteri med 40 Haandmorterer. N. Batteri med 4 Morsere.
(Efter el gammelt Kobberstik).

være fortabt - med en Spion gjøres ikke mange Omstændigheder
- men det kunde have faaet den største Indflydelse paa hele Søkrigens Gang.
Tordenskjold forklædte sig som Fisker og roede med en lille
.Jolle sammen med to Mand, der ligeledes var klædte som svenske
Fiskere, lige op til Marstrand. Han steg iland i Byen med en Kurv
Fisk paa Armen og begyndte at falbyde sine Varer fra Hus til Hus;
men man fandt dem for dyre, ingen vilde kjøbe, og han spadserede
videre. Paa denne Maade kom han lige op til Fæstningen, og der43*
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fra igjen ned Lil Havnen, hvor han gik ombord i nogle af Orlogsmændene; men det gik kun Lrægl med Handelen. Omsider var
dog Fiskene bleven solgte, og den forklædte Fisker forlod uskadt
Havnen med sin .Jolle og sine Følgesvende.
Tordenskjold vidste nu Besked, en Plan for Angrebet blev udkastet og vedtagen af Krigsraadel. Den 21de .Juli om Eftermiddagen
blev de to Flydebatterier Langemaren og Spydstagen saml
Skytskibene og Bombarcleren slæbte ind til Nordvestsiden af Koøen,
hvor Tordenskjold selv gik iland med 6 - 700 Mand, der ·v ar bevæbnede med Geværer, Enlrebiler og Piker. Saasnart Skibene var
paa Plads tæl under Øen, begyndte de at kaste Bomber ind over
Fæstningen og Batterierne. Fienden aabnede ligeledes sin Ild, navnlig imod Tropperne og Matroserne; men disse lod sig ikke derved
skræmme bort. De gav sig ufortrødent i Værk med al opkaste en
Jordskanse, bag hvilken der opstilledes 4 svære Morterer og 40
Haubitser, og Arbeidet gik rask fra Haanden under Tordenskjolds
egen Ledelse, skjønt del hindredes endel af den fiendllige Ild,
navnlig fra et Skylskib og en Styk.pram, der var halede frem i Løbet. Svenskerne forsøgle endog en Landgang for at forjage Beleirerne, men blev kastede tilbage.
Søndag Morgen den 23de .Juli var Forberedelserne færdige, og
Bombarderingen begyndte for AlYor. Hele Formiddagen blev der
kanoneret slærkL, men da det ikke syntes al frugte tilstrækkeligt,
sendte Tordenskjold en Parlamentær, Kaptainløitnant P lo y art,
iland til Kommanclanlen, Obersl Hinclric. Danckwarcl, og til
Eskadrechel"en, Schoulbynacht Sj ø b I a cl, for i al Høflighed al spørge
dem, om de vilde udlevere 3 af Linjeskibene og de 3 Skylskibe, da
han i saa Fald vilde skanne Byen og slanse Bombardemenlet. Tilbudet blev naturligvis afslaaet; men Tordenskjold havde benyllel
Opholdet til al forberede en Landgang i Byen og )adel Skibene
hale nærmere til Løbet for at rense det, medens Landgangen gik
for sig. Den næste Morgen kastedes en Regn af Kugler over Byen,
og Indbyggerne flygtede borl til de andre Øer. Tordenskjold indskibede sig med 200 Soldater i 8 Chalupper, roede over Løbet og
gik iland i Byen ; de svenske Skibe var stærkl forskudle, nogle af
dem begyndte at krænge over og at fyldes med Vand; Tordenskjold
sendte Baadene hen til Havnen for at forsøge paa at sprænge en af
de Bomme, som afspærrede den, og da de svenske Matroser saa
dette, gav de sig til at tlygle iland fra Skibene; men da del ikke
forekom de Danske at gaa hurtig nok, drev de dem afsled ved at
kaste Haandgranater efter dem. Under denne Kamp rykkede de
danske Skibe nærmere og erobrede det nordlige Batteri foran Karl-
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sten; af Skibene i Havnen sank de elleve ; Resten, et Linjeskib,
nemlig Var b erg, der senere blev dansk Kinafarer, 2 Fregatter, et
Skytskib og en Stykpram, blev erobrede og førte bort.
~farstrand var i Tordenskjolds Hænder ; den svenske Eskadre
var ødelagt opbrændt eller erobret, og det væsentligste Formaal for

Knptnlnloilnunt Flensborg,
som forte Llnj csltibet Vnrberg ud nf Murstrnnds Hnvn.

Angrebet saaledes naaet· men hermed kunde Tordenskjold ikke
lade sig nøie nu, da han havde faaet fast Fod paa Landjorden og
efterhaanden erobret alle Batterierne paa Fæstningen Karlsten nær.
Dens Besætning var vel ikke stor, næppe over 300 Mand· men den
var stærkt befæstet og havde en saa fortrinlig Beliggenhed, at den
ganske beherskede Byen. Tordenskjold havde ogsaa kun faa Folk
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til sin Raadighed, og disse var i en farlig Stilling, da der fra Fæstningen uafbrudt, hele Nallen igjennem, blev skudl paa Husene. Dog
gjorde han, hvad der slod i hans Magt for al sikre sine Folk og
trodse den stærke Fæstning. Han Iod den følgende Dag saa meget
som muligt af den i Byen opsamlede Proviant bringe i Sikkerhed
og bar desuden Omsorg for, al Indbyggerne blev forsynede med
Midler Lil al flygte over Lil Kløverøen. Han lod Mortererne fra Skibene og Ballerierne kaste Bomber ind i den høilliggende Fæstning,
og da et velrettet Skud fra Langemaren sprængte en Krudlkasse
paa en af Bastionerne i Luften og et Kornmagasin gik op i Flammer, fremkaldte delte slor .Jubel hos de beleirencle. Men delle var
allsmnmen ikke tilstrækkeligt mod de haarde Klippemure, der ikke
lod sig ødelægge eller overvinde ved Magl alene; her maalle anvendes Lisl.
Inde i Fæstningen saa det imidlertid ikke megel glædeligt ud.
Endel af Besætningen bestod af fangne Sachsere, og disse var ikke
meget villige til al deltage i Forsvaret. Kommandantens Hustru var
stærkt rystet af Skræk, og da Krudlmagasinel paa Volden sprang i
Luften, og en Bombe straks efler slog ned i Kommandanlboligen,
blev hun saa forfærdet, at hun tryglede sin Mand om al opgive Kampen.
Men endnu holdt han sig brav. Tordenskjold lod forfatte el lysk
Brev i adskillige Afskrifter, hvori han Lalle om »den forfærdelige
Styrke, han havde hos sig«, og lovede al belønne dem, som kunde
formaa Kommandanten Lil al overgive Fæstningen. Delte Brev
smugledes ind i Fæstningen og kom i Sachsernes Hænder. Da Tordenskjold hørle, al der i Marslrand levede en Kvinde, om hvem del
sagdes, al hun havde slaael i el nøie Forhold Lil Oberst Danckward eller i hverl Fald havde fri Adgang til hans Hus, lod han
hende kalde og forsikre, al del kun var ar menneskekjærlige Hensyn, at han ikke allerede havde skudt Fæstningen sønder og sammen, hvad han let kunde have gjorl og i hverl Fald agtede al
gjøre, naar de 20,000 Mand, han ventede fra Slrømslad, om nogle
Dage var ankomne. Den forfærdede Kvinde gik, som man kunde
vente, lige til Kommandanten og forlalle, hvad hun fra saa god
Kilde havde erfaret, og da han samtidig hermed modtog en egenhændig Skrivelse fra Tordenskjold, der skildrede den store Overmagt og tilbød ham , at lade efterse den Anslall, der til Attaquen
var gjort, og som ingenlunde kunde mislinge«, begynd le han at vakle.
Kommandanten log virkelig Tordenskjold paa Ordet, hvad denne
maaske næppe havde venlel, og sendte Kaplain U Lfall ned i Byen
for at undersøge, hvilke Anslaller der var trufne. Denne Officer
blev megel vel modtagen ar de danske Søofficerer, der straks bød
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ham op til sig i deres Messe, gjæstererede og drak ham saa godt
til, al det blev noget taaget for hans Øine. Derpaa førte Tordenskjold ham ud i Byens Gader, hvor de danske Tropper og Matroser stod opstillede i Række. Kaptain Utfall gik igjennem den første
Gade, og sh·aks marscherede Tropperne herfra hen i en anden Gade,
som han senere maalle passere. Paa denne Maade blev man ved,
rlen svenske Officer fandt alle Byens Gader opfyldte af Tropper og
bragte Efterretning herom tilbage til Kommandanten. Oberst Danckward lod straks sammenkalde et Krigsraad, under hvilket Bomberne
vedblev at falde ned over Fæstningen, og da netop i det samme
atter et Krudtkammer sprang i Luften, blev Kapitulationen besluttet. Den undertegnedes samme Dag, den 26de .Juli, og det fastsattes, at Fæstningen skulde overgives til Tordenskjold, dog saaledes,
at al privat Eiendom blev skaanet, og det tillades Besætningen under
Vaaben og med klingende Spil at drage bort. I Slutningen af Kapitulationen tilføiede Tordenskjold en Lykønskning til Oberst Danckward, fordi han var sluppen saa godt fra det.
Kl. 3 om Eftermiddagen skulde Tropperne afmarschere · men da
de tøvede efter denne Tid og Tordenskjold begyndte at frygte for,
at Danckward skulde have betænkt sig og forandret sin Beslutning,
gik han, ledsaget af to Officerer og nogle Sluproere, op til Fæstningsmuren og bankede paa en lille Laage, der var anbragt i den
store Port. Den blev aabnet, og de danske Officerer begav sig
lige til Kommandantens Hus, l1Yor de igjennem et af Vinduerne
fik Øie paa Oberst Danckward. :. Hvad Djævelen nøler I efter? <
raabte Tordenskjold; »ved I ikke, at den akkorderede Tid er forløben ? o: Kommandanten blev herover saa forbløffet, at han straks
kom frem, lod Besætningen træde i Gevær og afmarscherede fra
Fæstningen.
Den næste Dag holdtes stort Gilde ombord paa Lolland, hvor
flere af de svenske Officerer med deres Oberst var tilstede, og det
er sandsynligvis ved delte Lag, hvor de maatte sluge mangen en
bitter Pille blevet dem klart, hvorledes den listige Admiral havde
taget dem ved Næsen. Det blev tilbudt Oberst Danckward at gaa
med til Danmark; men han havde dog saa megen Æresfølelse, at
han foretrak at blive i Sverig og lade sit Forhold undersøge. Han
blev Aaret efter stillet for en Krigsret og skudt for »slet Soldaterskab «.
Tordenskjold sendte Kaptain Ployart til Strømstad for at undei:rette Kongen om sin Seir, og da han maatte formode, at Hæren nu
vilde trække imod Syd og søge at bemægtige sig Gøtheborg, gik han
med hele sin Styrke ned til Gøthaelven for at gjøre et Forsøg paa
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at sætte sig i Besiddelse af Ny-Elfsborg og de andre Fæstningsværker. Det var anden Gang, al Tordenskjold skulde prøve Styrke
med de stærke Batterier, og Planen til Angrebet har upaatvivlelig
været nøie overveiet; men Opgaven var for vanskelig at løse. Den
lste August om Eflermiddagen naaede hele Eskadren Riføfjord,

Oversigtskort over Sl,Jærgnnrdcn ,·cd Golhchorg.
{Efler en Tegning fru Tordcnskjolds Tid).

hvor den ankrede; i Løbet af Nallen og den næste Morgen indlog
Skibene efterhaanden deres Posler, et Balleri blev opkastet paa en
af de smaa Holme, og der blev skudt krafligt fra begge Sider hele
Dagen igjennem. Om Eftermiddagen vistes et hvidL Flag fra et af
Taarnene, et Signal til Gøtheborg om at sende Hjælp, som imidlertid af Tordenskjold anloges for en Anmodning til ham om at begynde Underhandlinger, hvortil han havde saa meget større Grund,
som et Krudtmagasin kort forinden var sprunget i Luften paa NyElfsborg og havde fremkaldt nogen Forvirring. Han sendte derfor
en Officer iland som Parlamentær og med Opfordring til Kommandanten om Overgivelse, han mente, det maatte kunne gaa her, som
det var gaaet ved Marstrand; men deri tog han feil, det var ikke
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nogen Oberst Danckward, han her havde at gjøre med. Forslaget
blev forkastet, og Kampen begyndte igjen med Voldsomhed. Om
Natten maatte et Par af Skibene, som var ilde medtagne, trække
sig ud af Ilden, og skjønt Tordenskjold gjorde alt, hvad der stod
i hans Magt, og personlig var tilstede, hvor det gik varmest til, blev
det ham dog tydeligt, at det ikke vilde ende efter Forventning.
Dagen efter kom Kaptain Ployart tilbage fra Strømstad og meldte,
at Kongen vilde indfinde sig i Marstrand for at bese Stedet og lykønske sine tapre Officerer og Søfolk, og da Tordenskjold selv
maatte modtage Kongen, benyttede han denne Anledning til at fjærne
sig fra det skjæbnesvangre Angreb. Han overgav straks den øverste
Ledelse til den ældste Skibschef,
Kommandørkaptain Hoppe, og seilede op til Marstrand. Hvad der
var at forudse, indtraf. Efter endnu
to Dages heftig Kamp, under hvilken Skibene var bleven stærkt ramponerede og de Danske havde mistet 60 døde og 73 saarede, trak
Eskadren sig tilbage fra Ny-Elfsborg,
og den største Del af Skibene løb
lige op til Marstrand.
Først den 17de August ankom
Kongen, der var bleven opholdt af
Mnrslrnnd• Erobring (Mednllle).
Modvind og ondt Veir. Begivenheden ved Ny-Elfsborg kastede vel en svag Skygge over Glæden ved
Mødet; men Kongen vilde ikke høre tale derom, hans Yndling havde
efter Indtagelsen af Karlsten og den svenske Eskadres Ødelæggelse
gjenvundet hele sin tidligere høie Plads i hans Hjærte, og der maatte
i de Fester, der afholdtes, ikke blandes · nogen Bitterhed. Kongen
udnævntf', straks ved sin Ankomst, Tordenskjold til Viceadmiral og
skjænkede ham sit Brystbillede indfattet i Diamanter, til at bæres i
Knaphullet; han forfremmede de fleste af Officererne, tildelte saavel Tordenskjold som hans Skibschefer en Guldmedaille og de underordnede en Sølvmedaille til at bæres i blaat Baand, og lød en
Skuepenge præge til Erindring om Marstrands og Karlstens Erobring.
I Danmark og i Norge modtages Efterretningen om Seiren med stor
Henrykkelse.
Politiske og andre Forhold bevirkede nu, at endogsaa Fremrykningen af Hæren imod Gøtheborg blev stanset, og Kong Frederik
reiste tilbage til Danmark for at optage Fredsunderhandlingerne.
Det var ikke mere nødvendigt at holde saa stor en Eskadre i Kat-
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tegattet, det ene Skib efter det andet sendtes hjem og Admiral J udichær kom selv op til Marstrand, ombord i Tordenskjolds gamle
Skib Hvide Ørn, for at optage de i Havnen sunkne svenske Skibe
og sende dem ned lil Danmark.
De to Flydeballerier Langemaren og Spydstagen, der
havde gjort saa god Nytte ved de forskjellige Angreb i Skjærgaarden, blev desarmerede for bedre at kunne bringes over Kallegattet
til Kjøbenhavn; de laa ved Grøtø, Syd for Bahuselvens Udløb, sammen med Bombarderen St. Johannes, Galeien Prins Karl og
4 Førselsskibe og ventede paa gunstig Vind, uden at det faldt de
kommanderende ind, at der kunde være nogen Fare paa Færde.
Men Svenskerne vilde vise, at de ogsaa kunde spille Tordenskjold
et Puds. Natten imellem den Ilte og 12te September kom de listende ud af Bahuselven med deres Galeier og nogle bevæbnede
Chalupper, overrumplede de danske Skibe og førte dem alle 8 tilbage med sig som Bytte.
Man kan foreslille sig, hvor ærgerlig Tordenskjold maalle blive
ved at erfare, hvor lumskt ende! af hans Eskadre var bleven overlistet, og det er en Selvfølge, at han pønsede paa Hævn . Bylte!
var blevet bragt ned til Gøtheborg, hvor de otte Fartøier laa opankrede indenfor Gammel-Elfsborg og de i Løbet nedsænkede Linjeskibe. To Gange havde Tordenskjold erfaret, at Fæstningsværkerne
her ikke var til at spøge med, og det var ingen lel Sag at vinde
Byttet tilbage. Men det maalte forsøges. ».Jeg skal hævne det, \t
skrev han til Admiraliletet, »skulde jeg end derved vorde massakreret; en fin, de skal dyrt betale det le
Natten Lil den 8de Oktober opfyldte han sit Løfte og udførte
sin sidste Krigslisl. Han afgik fra Marslrand med 2 Galeier og
førte med sig 3 Skjærbaade og 7 bevæbnede Chalupper, der kommanderedes af hans prøvede Ven og Flagkaplain, Ole Budde. Der
blev sendt Bud efter en tredie Galei, og om Natten ankom den lille
Eskadre til Rifø, uden at nogen mærkede den. Budde, som var
foran med Skjærbaadene og Chalupperne, vilde liste sig forbi NyElfsborg; men da han bemærkede fem svenske Galeier i Indløbet,
stansede han og ventede, indtil Tordenskjold var kommen op med
Galeierne, og indtil han fik Befaling til dristig at gaa videre. Budde
fulgte sin Chefs Ordre, var saa heldig at slippe forbi Ny-Elfsborg
og de svenske Galeier, og naaede ved Midnatstid, netop som Maanen stod op, Gammel-Elfsborg, hvor han gik iland med nogle af
Folkene. Han blev anraabt af Skildvagten, svarede paa Svensk og
fik Lov at passere videre. Tropperne, som kommanderedes af en
Landofficer, Kaptain Kleve, fik Befaling al vende deres Frakker,
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som havde blaat Faer og fik derved nogen Lighed med de svenske
Soldaters; de gik iland og passerede uhindret Skildvagten. Da de
ankom til Vagten, blev de atter anraabte; Kle:ve svarede paa Svensk,
at det var gode Venner, som kom fra de svenske Galeier med nogle
danske Fanger; men i det samme omringede de Vagthuset oge,tvang

Allegorisk Fremstilling nr Tordenskjold frn Begyndelsen nr det 18de Anrhundrede.
(, Denne Pinde viiser ,·ores Saeheldt, 1rort et Hnrnisk, gnaende pnn Lykkens Klode op til Ærens Tempel,
som ligger midt imellem Vnnskeiighedernes stelle Klipper. Havguden Neptunus ligger nedenfor med et
Stridsskjold, pnn hvill<et Saeheldlen, Navn er skrevet med de tvende Bogstaver P. T., ovenover hvilket
den hvide Ørn sidder, som hnn i Anret 1715 tog frn Svenskerne . Mnrstrnnds Fæstning i Prospekt og de
smnn Ting, som l{anoner, Kugler og Sknndsekun•e, sigte tlldeels til Saeheldtens Ære og vllse tildeels de Ting,
han var vandt nl omgnnes med•).

Svenskerne til at overgive sig, dog ikke uden Modstand, hvorved
flere Skud blev affyrede og Fændrik.en faldt. Nu kom der Alarm
i Leiren, Skuddene havde vækket Folk i Byen; men da havde Budde
med sine Matroser allerede fornaglet Batteriets Kanoner og besat
Skibene i Havnen.
Imidlertid var Tordenskjold rykket frem med Galeierne; selv
var han stegen i sin Chaluppe for at ro ind til Gammel-Elfsborg,
da han mødte en Baad, som var udsendt fra Ny-El(sborg for at
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høre, hvad der var paa Færde. ,Hvem der?« raabtes der fra den
svenske Baad. »Tordenskjold!« svarede Søhelten muntert og bad
om at hilse Kommandanten, hvorpaa han ilede ind med sine Folk
for at understøtte Budde paa hans natlige Tog. Det lykkedes under
Støi og Lystighed at faa Galeien Prins Karl ud over de sænkede Skibe, og for fulde Seil gled den bort, forbi Ny-Elfsborg, uden
at bukke under for de Skud, som sendtes den. Langemaren og
Spydstagen havde ingen Seil, og det var ikke muligt at varpe dem
bort; heller ikke lykkedes det at sætte Ild paa dem, de maatte forlades. De andre Skibe derimod blev stukne i Brand og sprang i
Luften, det ene efter det andet. Det var et prægtigt Syn I her, midt
inde imellem Fiendens Batterier, laa de brændende Skibe og kastede
et stærkt Lysskjær ud over Byen og Fæstningsværkerne; Tordenskjold var med sine raske Gutter midt i Løvens Hule og foranstaltede et storartet Fyrværkeri til sine Fienders Opbyggelse; det var
hans Afskedshilsen, en Tak for sidst, hans sidste Færd i den Skjærgaard, hvor han i faa Aar var vokset op til en af Nordens berømteste Søhelte.
Da Skuespillet var til Ende, trak de Danske sig tilbage, og uagtet de maaUe gaa igjennem Ilden fra Ny-Elfsborg, naaede de dog
Marstrand uden Tab. Arbeiderne i denne Havn fortsattes, og først
den 19de December kom Tordenskjold og Judichær til Kjøbenhavn;
Felttoget var til Ende.
FREDSLUTNINGEN. TORDENSKJOLDS DØD.
Med Fredsunderhandlingerne gik det temmelig langsomt. Dog
lykkedes det ved Englands Mægling den 30te Oktober 1719 at faa
afsluttet en Vaabenstilstand paa 6 l\faaneder, under hvilken Krigsforetagenderne ophørte. Dog holdt Danmark sig endnu rustet, og
en Flaade paa 15 Linjeskibe blev om Foraaret 1720 klargjort i
Kjøbenhavns Havn, medens Underhandlingerne førtes; men den
kom ikke udenfor Bommen. De andre Magter, paa Rusland nær,
sluttede Fred med Sverig, og omsider kom ogsaa Freden istand
mellem Danmark-Norge og Sverig; Traktaten undertegnedes paa
Frederiksborg Slot den 3die .Juli 1720. Udfaldet stod kun i
ringe Forhold til de uhyre Ofre, der var bragte, og den lange Tid,
Krigen havde varet. Danmark tilbagegav alle de erobrede Provinser mod en Erstatning af 600,000 Rd. i Krigsomkostninger, og Sverig gav Afkald paa Toldfrihed i Sundet, som det havde besiddet
siden Brømsebrofreden 1645. Vigtigere var det dog, at Sverig lovede
aldrig mere at ville understøtte den holsten-gottorpske Hertug Karl
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.Frederik til igjen at komme i Besiddelse af sin tidligere Del af
Slesvig, og at baade England og Frankrig gik i Borgen for Danmarks bestandige Besiddelse af denne Landsdel.
Krigens beklagelige Følge var, at den i høi Grad havde svækket begge de stridende Magter. Sverig var ved Karl den tolvtes
langvarige Krige bragt i en sørgelig Tilstand, havde mistet ikke
alene alle sine tyske Besiddelser, men ogsaa, paa Finland nær, sine
Kystlande i den østlige Del af Østersøen. Fordelene ved Gustav
Adolfs Seirvindinger var
tabte med Sverigs Stormagtsstilling og Indflydelse i Europa, og en mægtig Nabostat havde reist sig ligeoverfor det i Østen. Den dansknorske og den svenske Flaade havde gjensidigt ødelagt
hinanden. Af sine 48 Linjeskibe, som Sverig før Krigen kunde sætte i Søen, havde det mistet de 20 ved Erobring, Ødelæggelse og Forlis· Danmark-Norge, som begyndte med 41 Linjeskibe,
byggede under Krigen kun
Mednllle over Freden i Frederiksborg.
1 og erobrede 4, men havde
ved Freden kun 25 tilbage. De skandinaviske Flaader, som saa at sige
slet ikke havde havt nogen Tilgang af store Skibe under Krigen,
gik ud af denne i en stærkt reduceret Forfatning - paa samme
Tid som det mægtige russiske Rige begyndte at strække sine Arme
ud over Østersøen og berøve dem det Herredømme, der saa længe
ubestridt kun havde tilhørt dem.
Maa det materielle Udbytte af denne store nordiske Krig saaledes end betragtes mere som et Tab end som en Vinding, saa har
den dog paa den anden Side efterladt os stolte Minder, og Begivenhederne paa Søen staar i den Henseende ikke tilbage. Den svenske
Flaade har Navne at anføre, som endnu mindes med Stolthed; der
var den ældre Wachtmeister, en udmærket dygtig Admiral og
Administrator, hvis Død midt under Krigen de Svenske haardt
maatte beklage; der var den flinke Kommandør Raab, som i Juli
Maaned 1713 med 3 Linjeskibe blev angrebet og forfulgt i den finske
Bugt af en russiskFlaade paa 14 Linjeskibe og Fregatter og ved sine
heldige Manøvrer slap bort i god Behold; der var den heltemodige
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Schoutbynacht Niels E h rens køl d, som med en Skytpram, 6 Galeier
og 2 Skjærbaade i Aaret 1714 i den finske Skjærgaard blev angreben af 115 russiske Galeier under den store Czars egen Anførsel og
ikke overgav sig, skjønt den ene Galei efter den anden og tilsidst
Skytskibet overmandedes og entredes og han selv var dødelig saaret; der var den kjække Kommandør Wrangel, som den 24de
Mai 1719 med det lille Linjeskib W a c h t m eis ter udstod en hæderlig Kamp under Gottska Sandø Nord for Gulland mod en overlegen
russisk Styrke og ikke overgav sig, før hans Skib var Vrag og
Halvdelen af Besætningen falden eller saaret - og saaledes kunde
flere nævnes.
Dog maa sikkert den dansk-norske Flaade her sættes i første
Række. Bestyrelsen var under hele Krigen i gode Hænder; Generaladmiral U. C. Gyldenløve var ikke alene en udmærket, kundskabsrig og rettænkende Administrator, men hans høie Byrd stillede ham tillige i et saa nøie Forhold til Tronen og dens Omgivelser, at han var istand til at udrette for Flaaden, hvad mange
andre ikke kunde have opnaaet; han ofrede denne sin Tid og sine
Kræfter, og kort efter at Vaabenstilstanden var afsluttet, afgik han
ved Døden den 8de December 1719, kun 41 Aar gammel. Viceadmiral C. C. von Gabet, som i Juni 1717 udnævntes til Overkrigssekretær, var en høit begavet Mand og tapper Officer, der senere i
flere Aar blev Flaadens høieste og mest betroede Styrer. Som den
tredie Mand i denne Række maa nævnes Holmens Chef, Admiral
01 e .Judi c hær; ham var det, som skaffede Materiellet tilveie og
byggede de Fartøier, der netop egnede sig for Kampen i Skjærgaarden; han indførte det nye Skibbyggeri, bragte Arbeiderne paa Holmen i fortrinlig Gang, ledede flere Gange Kjøbenhavns Søforsvar
og bidrog sin væsentlige Del til Søkrigens heldige Udfald.
I den store Krig, Manøvrer og Kampe med samlede Flaader
eller Afdelinger, udmærkede sig, foruden Gyldenløve, Admiral
Peter Raben, navnlig ved sin Seir over Sparres Flaade ved Rugen den 8de August 1715, og Viceadmiral Gabe l, som fuldstændig
ødelagde den yngre Wachtmeisters Flaadeafdeling ved Femern den
24de April samme Aar. Her maa ogsaa nævnes den kjække Kommandør Iver Huitfeldt, som den 4de Oktober 1710 sprang i Luften med sit Skib Dannebrog i Kjøge Bugt. Men skjønt baade
Sverig og Danmark-Norge under hele denne lange Krig var i Besiddelse af store Flaader, flere Linjeskibe, end de nogensinde før
eller senere under deres Krige med hinanden kunde sende i Søen,
og skjønt disse ikke alene næsten bestandig holdtes udrustede og
bemandede, men ogsaa ofte var samlede i mægtige Flaadeafdelin-
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ger, der krydsede i Østersøen, saa var det dog ikke egentlig Flaadekampene, der gav Krigen sin Karakter; nei det var langt mere
den li 11 e Krig, de smaa Kampe paa Søen og fremfor alt Skjær-

Portræt nf Tordenskjold.
(Ener Rothes Biografi),

gaardskampene, Angrebene i de indelukkede Farvande. Heri var
de Dansk-Norske Mestere, som de aldrig har været det før eller
senere, og herfra har den nordiske Krig skjænket os de skjønneste
Minder. Hvor dygtige og uforfærdede var ikke begge Admiral
C. T. Sehestedts Angreb paa Rugen i Aarene 1712 og 1715?
Uden at sky nogen Modstand eller Fare trængte han med sine fladbundede Skibe ind i det forkrøblede Farvand, gik frem med stor
Besindighed og stansede ikke, før han havd.e sat sig fast. Det var
44"'
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mindeværdige Kampe, der vistnok vilde have staaet blandt de lyseste Punkter i Krigen, naar de ikke var bleven overtrul'ne af Peter
Tordenskjold og hans Kammerater, Grib, Tønder og mange
flere ; ligesom ingen Svensk nævner den nordiske Krig, uden at
Navnet Karl den tolvte træder først frem for hans Tanke, saaledes nævner heller ikke nogen Dansk eller Nordmand den samme
Krig, uden at Navnene Tordenskjold, Dynekilen og Mar strand ligger paa hans Læber.
»Tordenskjold var« - siger en ældre, omtrent samtidig Forfatter - ,af middelmaadig Størrelse, undersætsig, velskabt, stærk og
bredskuldret, haarrig, brunladen og havde stærke sode Haar og
Øienbryn, en krum Næse, stærke Læber og en kløvet Hage, blaa,
dybtliggende Øine, med hvilke han, naar han vilde se nøiagtigl,
plirede og da ogsaa fortrak sit Ansigt «. Han var heftig og opfarende, naar Tingene ikke gik efter hans Hoved, han brød ud i
Vrede, hans Pande rynkedes og Overlæben dirrede, et Træk, som
hans undergivne kjendte saa godt; men Bygen gik hurtig over, han
var atter blid og venlig og søgte at gjøre godt igjen, hvad han maaske havde gjort ilde i sin Heftighed. Naar han var i Kamp, naar
Kuglerne peb ham om Ørene og alting omkring ham var Liv og
Bevægelse, da var han ret i sit Element, fuld af Lystighed og muntre Indfald, smittede de andre med sit lystige Lune og indgjød dem
Tillid og Mod. Hans Natur fornægtede sig aldrig. Skjønt han
med Dygtighed og ofte med udmærket Klogskab udførte sit Hverv,
stak dog Matrosen og Kaperkaptainen ofte igjennem hos ham; han
tog selv fat og halede i Tougene eller fangede sammen paa Seilene,
naar det kneb; han greb Aaren og roede, naar Folkene segnede af
Træthed; han undsaa sig ikke for som Eskadrens Admiral al udspeide Fienden, klædt som Fisker. Kort sagt, han var allid med
selv. Han var urolig og kunde ikke taale Stilhed omkring sig; var
han bunden til en Flaade, maatte han jage og speide bestandig;
laa han i Havn uden Sysselsættelse, maatte han have Selskab og
Lystighed ombord. Han havde stor Færdighed i at skyde med Riffel og Pistol; han førte et kraftigt Hug med sit Sværd, men forstod
ikke den forfinede Fægtekunst med Kaarde; han var ærlig og aaben
i sin Adfærd, kunde vel bruge List overfor sine Fiender, men
kjendte ikke til Rænker.
Som en vild, ustyrlig Dreng, der hverken gider læse eller sidde
paa Skrædderbordet, løber han bort fra sine Forældre og kommer
som et forvildet Faar ned til Kjøbenhavn, hvor han staar ene
midt i den store By; men Lykken følger ham i Hælene. Han kommer tilsøs, Søen bliver hans Element, han vokser op i Folkeluk-
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afet og lærer Sølivet at kjende fra Grunden af. Han kommer hjem
fra de varme Lande, en solbrændt, firskaaren, fuldbefaren Matros,
kun nitten Aar gammel; men Fædrelandet er i Fare, det har Brug
for sine Sønner, og der er noget at gjøre for den dristige unge Sømand. Som Kaperkaptain først paa Ormen, senere paa Løwend a 1s Gale i farer han om paa Søen, langs Kysterne, op bringer
fiendtlige Krydsere, udbreder Angst i Skjærgaarden, indlader sig i
Kamp med hvemsomhelst han træffer paa, slipper altid godt fra det,
spiller Fienden det ene Puds efter det andet, bringer Efterretninger
til sine foresatte og er tilstede overalt. Der er hos denne kjække

Tordcnskjolds Spise-Etui.

norske Gut, som sprudler af Liv. Sundhed, Mod og Snarraadighed,
hos denne friske Luftning fra de norske Fjelde en besynderlig Sammensætning af en blød Yngling og en utæmmet Bjørn, en mærkelig
Blanding af barnlig Hengivenhed og vild Trods. Hans Liv er som
et Eventyr, eller som en Samling af mange Eventyr, der faar
Plads i Folkets Sange og Fortællinger. Han bliver Fregatchef paa
Hvide Ørn, Eskadrechef paa L o 11 a n d, hvert Aar af hans Liv
betegnes med en eller flere større Bedrifter. Med en uhørt Dristighed trænger han den ene Gang efter den anden ind i Løvens Hule,
snart gaar det godt, snart gaar det galt; men hvordan det end
gaar, saa svækkes aldrig hans Mod, et Nederlag er kun Signal til
et nyt Angreb. Han gaar igjennem alle Marinens Grader i 8 Aar,
fra Matros til Viceadmiral, enhver af hans Forfremmelser er mærket med en kjæk Daad. Han begynder sin Løbebane med Krigens
Udbrud, lever og virker uafbrudt kun for den, og da Freden sluttes er ogsaa hans korte Liv slut.
Da Vaabenstilstanden var sluttet i Oktober 1719, tog Tordenskjold til Kjøbenhavn. I Foraaret 1720 foretog han en Reise til
Norge for at ordne nogle Pengesager, og reiste tilbage gjennem Sverig, hvor Folk strømmede til for at se den unge, kjække Søhelt,
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der i de sidste Aar saa ofte havde indjaget dem Skræk og foretaget
saa dristige Angreb paa deres Søbefæstninger og Skibe ; det var især
i Gøtheborg, hvor han opholdt sig et Par Dage, og hvor hans blotte
Navn i lang Tid havde fremkaldt Rædsel hos de mere eller mindre
svage Sjæle, at Folk.et flokkede sig om ham for at se Manden nærved. Da Tordenskjold hen paa Aaret kom tilbage til Kjøbenhavn
og fik Sæde i Admiralitetet, maatte han ombytte Kahytten i sit
Kommandoskib med en almindelig Salsetage her i Byen. Ved Flaaden var der ikke mere for ham at gjøre, og i Admiralitetet, hvor
han som Viceadmiral havde Sæde, og hvor Admiral Raben havde
indtaget hans nu afdøde Velynder og Beskytter Gyldenløves Plads,
følte han sig ikke hjemme blandt de i administrative Forretninger
mere øvede Mænd. Flere Gange søgte han Kongen om Orlov til at
reise; men det blev ham hver Gang næglet; formodentlig har Kong
Frederik nødig villet afse sin frimodige, kjække Yndling, der under
Krigen havde kastet saa megen Glans over de dansk-norske Vaaben. Han leiede sig da ind i Strandgade paa Kristianshavn, det
nuværende Nr. 6, som dengang eiedes af den Lehnske Familie.
Huset, men navnlig dets Omgivelser, har selvfølgelig i Tidernes
Løb undergaaet adskillige Forandringer siden Efteraaret 1719, da
Tordenskjold flyttede ind. De smaa Metalkanoner, som han ifølge
kongelig Bevilling havde faaet Tilladelse til at anbringe ved sin Bolig,
staar ikke mere blankt pudsede udenfor den gamle Gaard som Admiralens Salulballeri. De allegoriske Loftsmalerier af den bekjendte
Maler Henrik Krock som prydede Værelserne i Stueetagen findes
dog endnu, og Huminddelingen i Eiendommen antages at være saa
meget den samme , at man den Dag idag kan paavise de Værelser,
som engang husede Admiral Tordenskjold.
Saa vidt vides havde Admiralen sin Leilighed saavel i Slueetagen som paa første Sal, og et 2 Fags Værelse paa førsle Sal til
Gaden, kaldet »Grønsalen « antages at have væ1·et hans Dagligstue.
Da dette Rum i Begyndelsen af forrige Aarhundrede underkastedes
en Hovedreparation, opdagede man, da de gamle Tapeter blev nedrevne, en lille Tegning paa Væggen, forestillende et Skib. Gaardens daværende Eier lod forinden de nye Tapeter blev opsatte og
Billedet atter skjultes, en lille Ramme sætte om Skibet, i den Formening at man her havde en Tegning for sig, der mulig hidrørte
fra Tordenskjolds egen Haand.
I den Lehnske Gaard boede Admiral Tordenskjold indtil han
efter Fredsslutningen med Sverig ved Sommertid 1720 begav sig til
Udlandet. Det var hans Hensigt at reise over Hamburg og Berlin
til Dresden for der at besøge sin gamle V el ynder Baron Løwendal
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og herfra skulde Veien gaa videre til England, hvor man mente, at
han tænkte paa at hente sig en rig Brud' •en Frøiken af 80,000 .f «.
Tordenskjolds tro Tjener, Kold, havde da de forlod Kjøbenhavn, pakket Admiralens Reisebagage og omhyggelig sørget for, at
alt hvad hans Herre kunde faa Brug for paa Reisen, kom med.

-~
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Tordcnskjolds Bolig 1 Strnndgudc puu Krlstlunshuvn.

Møbler og Effekter rnr bleven pakkede sammen i Værelserne og
Leiligheden aflaaset, indtil Admiralen atter skulde tage sin Bolig i
Besiddelse. Men da Dørene sent paa Efteraaret igjen aabnede sig,
var det for Skifterettens Folk. Tordenskjold var da falden i den
ulykkelige Duel med Oberst Stael.
Fortegnelsen over Tordenskjolds Dødsbo, der findes i Rigsarkivet i Kjøbenhavn, er et Dokument af megen Interesse, idet man
derigjennem er i Stand til at danne sig et Billede af det Interiør,
hvor Admiralen færdedes, et Billede, som man har Lov til at anse
for i alt væsentlig stemmende med Virkeligheden.
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Leilighedens største Værelse synes at have været Admiralens
Spisestue, en 3 Fags Stue med Netteldugs Gardiner. Omkring det
indlagte Spisebord stod 8 engelske Stole; endvidere fandtes der 2
store Speile, et engelsk Uhrværk, et Sølvskab, et Thebord med Porcellæns Service og en Dragkiste. Værelset oplystes af 6 Lampetter og Væggenes Udsmykning bestod af nogle indrammede Billeder,
deriblandt »3 Fruentimmer-Schielderier«. Til daglig blev her
dækket med »grov Blaar Lerritz Dug«, men naar der var Gjæsle-

l.oRet I cl nf de Værelser, Tordenskjold hnr beboet.

hud, kom den Damask.es Dug, de Hørgarns Dreils Servietter og Tinservicet frem.
• I Dagligstuen, et 2 Fags Værelse Lil Gaden, hang stribede Netteldugs Gardiner for Vinduerne; 6 Stole med grønt Damask.es Betræk, et stort Speil, en Dragkiste og et Skab udgjorde det beskedne
Møblement, og her stod endvidere Bogskabet, der indeholdt det
lille Bihliothek som vel ogsaa har fulgt Tordenskjold ombord.
Og nu hans Sovested. Naar man tænker paa den djærve Søhelt, der rastløs var paa Færde Dag og Nat, passer det bedst at
forestille sig ham ombord, tagende sig et Blund paa Køien i sin
Kahyt, klar til at springe op og tage Kommandoen ved den første
Melding fra Dækket, eller iland hvilende paa en Feltseng. Saaledes har maaske ogsaa Forholdet været ombord i »Hvide Ørn « og
»Løwendals Galei « og i Dødsboets Lister findes ogsaa »et liden
Feltseng« der staar opført sammen med »1 gammel Skibs Kiste «,
maaske Tordenskjolds egen fra hans første Ungdoms Dage, da han
som Peter W essel foer til Koffardis; men i Leiligheden i Strand-

569

gade var Sengestedet ikke saa spartansk, - her sov Tordenskjold
paa Edderdun.
I Soveværelset, hvor der fandtes 6 høiryggede Stole, et Bord,
Natspeil og en Mængde smaa Skilderier paa Væggene, stod Admi1:alens Seng med grønt, gult og rødt Damask.es Omhæng, kantet
med Sølvgaloner, opredt med Edderduns Dyner, Puder og et Tæppe,

Tordenskjold• llorbcr(od.

foret med hvidt Atlask. Og som en sær Kontrast til det magelige
Leie og de bløde Dun, stod her Bøsser, Pistoler og Hukkerter i
Mængde.
I den korte Tid, Tordenskjold boede paa Kristianshavn, _førtes
der et muntert Liv i den Lehnske Gaard.
Ungdommelig og lystig som Admiralen var, aandede han friest,
naar Livet pulserede kraftigt omkring ham. Derfor var han gladest,
naar han stod paa Dækket i en rygende Storm, hvor det gjaldt om
at bjærge Skib og Mandskab, eller han Iaa i Bataille under Fiendens Ild med de skarpe Skud smeldende fra Kanonportene, eller
han sad bænket i et lystigt Lag, imellem gode Venner, hvor Vin og
Tale flød rigeligt. Men Larm og Uro maatte der til ved saadanne
Leiligheder, naar Festen skulde være efter Tordenskjolds Hoved.
Pauker og Trompeter hørte der til og helst Kanonsalut naar man
drak Skaalerne. Lyden af sit kjære Artilleri kunde Admiralen selv

570

i Fredens Dage daarligt undvære. Naar der derfor - hvad der
skete ret jævnligt - var Gjæstebud hos ham ude paa Kristianshavn,
naar Lysene straalede fra Lampetterne i Spisestuen, hvor Bordet

Vaahen og nndre Genslunde, der hor tilhorl 'fordcnl!tkjold.
(Ma.rincmus..-ccl i Hortcn}.

var dækket med det engelske Tinservice og hvor den gode Vin fra
Admiralens Kjælder stod høit i de store slebne Pokaler, lød ofte
Musik og Sang og glade Stemmer gjennem de nabne Vinduer ud
over den ensomme Gade, og de smaa Metalkanoner udenfor saluterede da bravt naar Admiralen havde talt til Ære for en kjær eller
fornem Gjæst.
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Da Tordenskjold brød op fra sit Hjem i Kjøbenhavn for at
drage til Odlandel, blev Veien lagt over Fyn, hvor han boede nogle
Dage paa Gaarden Ravnholt hos sin Broder Kasper Wessel, der i
Aaret 1716 var bleven optagen som Kaptain i Flaaden, men netop
i disse Dage, efter Freden, atter var afgaaet med Schoutbynachts
Karakter og senere levede i mange Aar som Privatmand, indtil
han døde i Aaret 1768, 75
Aar gammel. Fra Ravnholt
reiste Tordenskjold til Als,
hvor han opholdt sig i nogen
Tid hos Hertugen af Augustenborg. Her havde han en
Nat en fæl Drøm om en giftig Slange, som han forgjæves søgte at rive sig løs fra;
den snoede sig omkring hans
Legeme og bed ham med sin
giftige Tand under den høire
Arm, saa han faer op af Søvnen med et Skrig. Drømmen
blev anseet som et ulykkeligt
Varsel, og Hertugen raadede
ham fra at reise videre; men
da der kort efter tilstødte ham
et Uheld paa .Jagten, troede
han, Drøm1nen dermed var
Tordenskjolds Tjener Kold.
udtydet, og fortsatte Reisen til
Hamborg. Her traf han sammen med en ung dansk Mand af Familien Lehn, der skulde ledsage ham paa Reisen, og som fortalte
ham, at han var bleven bedraget i Spil af en svensk Oberst Stael,
som foreviste en udstoppet Slange med syv Hoveder, og, naar han
havde lokket velhavende og ubesindige besøgende ind til sig, førte
dem til Hasardbordet og paa en mistænkelig Maade vandt deres
Penge. Den aabne og ærlige Sømand blev saa opbragt herover, at
han besluttede at tugte Obersten, naar og hvor han traf ham.
I Hannover stødte han tilfældigvis sammen med Stael i et fornemt Selskab, og Tordenskjold tiltalte ham barsk i de fremmedes
Paahør; da Obersten tog til Gjenmæle, truede Tordenskjold ham
med sin Stok, hvorfor han fandt det klogest at fortrække. Tordenskjold forfulgte ham ned ad Trappen i Gaarden, gjennempryglede
ham, rev Kaarden fra ham, knækkede den og kastede Stykkerne
over Muren. Det var ikke nogen høvisk Maade at behandle en
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Adelsmand paa, det maa vel endog kaldes en temmelig voldsom
Adfærd af en høitstaaende Admiral; men Tordenskjold var heftig og
antog, at det var en falsk Spiller, han havde for sig.
En Udfordring fulgte paa. Tordenskjold , •ægrede sig først ved
at modtage den og
at kjæmpe med en
saa ilde anseet Person ; men da del
foreholdtes
ham,
at Stael var Adelsmand, at han var
dybt krænket og
ikke paa anden
Maadekundeskaffe
sig Opreisning, gik
Tordenskjold ind
paa Udfordringen
og valgte Pistoler,
hans Yndlingsvaaben. Ogsaa delte
snakkede man ham
fra og fik ham til
at gaa ind paa at
fægte med Kaarde,
dette spinkle Vaaben , som Sømanden ikke forstod at
haandtere, men i
h vis Brug Stael
skal have været en
Mester.
Admirnl Tromp modiuger Tordcnslcjold I de dodes Rige.
Den 12te No(Snmlidlg Allegori) .
vember 1720 om
Morgenen kjørte Tordenskjold med sin gamle Tjener i en lukket
Vogn ud til Mødestedet, en Mark ved Landsbyen Gledinge i det
Hildesheimske, altsaa udenfor Hannover. Hans Sekundant, den vistnok noget mistænkelige Oberstløitnant Miinnichhausen, fulgte med
til Hest. Oberst Stael var alt paa Pletten med sin Sekundant.
Vaabnene blev vekslede, Stael fik en længere Kaarde, og Kold, som
anede Bedrageri, maatte holdes tilbage med Magt. Tvekampen begyndte, Tordenskjold gik for voldsomt paa, blottede sig og blev
stukket under den høire Arm, der hvor han i Drømme var bleven
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bidt af den giftige Snog ; Blodet strømmede voldsomt ud. Stael og
hans Sekundant flygtede bort ved dette Syn. Endnu stod Tordenskjold nogle Øieblikke opreist, da Kold ilede til og greb sin Herre
om Livet. Nu kunde han ikke mere.
> Gud være min arme Sjæl naadig for
Jesu Skyld! « udbrød han og faldt
om i sin trofaste
Tjeners Arme. Tordenskjold var
død.
I 32 Slag og
Træfninger var Døden vegen tilside
for ham; nu skulde den ramme ham
paa denne lumpne
Maade. Kongen og
Folket sørgede, da
Efterretningen om
hans Død naaedc
til Hjemmet. Sorgen var almindelig
hos høje og lave,
hos Venner og
Uvenner, der over
den tidlige Grav
glemte al deres
Nag.
To Aar efter
Tordcnskjol<ls Gr,n, mclc I Halmens Kirke .
hans Død blev Tordenskjolds balsamerede Lig ført til Kjøbenhavn og nedsat i Kjælderen under Holmens Kirkes Kapel. Det henstod der indtil 1819,
da Kong Frederik den sjette lod det optage, nedlægge i en Marmorkiste, der blev forfærdiget af det gamle Alterbord fra den afbrændte
Frue Kirke, og hensætte i den øverste Hvælving, hvor nu altsaa
baade Tordenskjolds og Niels Juels jordiske Levninger hviler.
Tordenskjolds sørgelige Endeligt gjør Indtrykket af, at en uundgaaelig Skjæbne trækker ham med sig. Han m a a og s k a 1 dø. Den
kjække Helt, som Krigen ikke har faaet Bugt med, skal ikke over-
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leve Freden. Han stod frem da Krigen brød ud, hans Liv udslukkedes, da den var til Ende. Maaske var det bedst saa, maaske havde
det krigerske Sind ikke kunnet bøie sig under den lange Fred, som
fulgte efter Krigen. Skildringen af denne omfatter derfor hele hans
Levnetsbeskrivelse, med denne ender hans Liv, og vi kan af fuldt
Hjærte slutte os til Digterens Ord:
Han var en Helt saa kjæk og stor
Som nogen paa den vide Jord
Og paa den blanke Bølge;
Hvor han med Kjølen skar sit Spor,
Der maatte Sejren følge.
Kamp var hans Lyst og Tidsfordriv ;
Og ingen Søn og ingen Viv
Fik Tid hans Navn at bære;
Ifort som en Sang kun var hans Liv.
En Sang om Daad og Ære.
Men derfor har hans Folk ham kjær
Og skal hans Navn og Heltefærd
Til sene Tider signe
Som En af dem, det finder værd
At lære af og ligne.
(Ern,t

V.

d. Reck,) .

Frederik den fjerde, bekrnnset nr en Sejeragudtnde.
(Ener en Soh·s tnluette pnn Rosenborg. Pnn Siderne BnsrellelTer og Figurer fro l'odslykket).

SEILKRIGSSKIBENES SIDSTE TID.
DEN LANGE FREDSPERIODE. 1720-1800.
pgaven for et velordnet Forsvarsvæsen er ikke alene at værge
om Fædrelandet og dets Interesser i Krig, men ogsaa, at kunne
afværge en truende Krig ved i Fredens Dage at gjøre Landet modstandskraftig og beredt til at forsvare sin Selvstændighed. Bortseet
fra den heldige Indflydelse, som Uddannelsen til Tjeneste i Hæren
og paa Flaaden øver paa Befolkningen ved den Tillid til egen Kraft,
som den fremkalder, har desuden Forsvarsvæsenet selv i Fredstid sin
Betydning for Samfundet, og hvad navnlig Flaaden angaar, da har
den til alle Tider udøvet en stor Indflydelse paa Handelens og Søfartens Beskyttelse fra de nærmeste til de fjærneste Farvande. Endskjønt de forenede Riger Danmark og Norge i de firsindstyve Aar
af det attende Aarhundrede, som fulgte efter den store nordiske Krig,
altsaa i fire Femtedele af et helt Aarhundrede, ikke førte nogen
egentlig Krig, saa spillede derfor dog ogsaa i denne lange Periode
Flaaden en fremtrædende Rolle.
Under den nordiske Krig havde saavel den dansk-norske som
den svenke Flaade lidt meget og var begge efter Krigen i en kummerlig Tilstand, de fleste Skibe gamle og medtagne, det øvrige
Materiel forslidt og ødelagt, Mandskabet misfornøjet over den tarvelige
og uregelmæssige Lønning, og mange Søfolk forlod Landet for at
søge deres Lykke andensteds. I Gabel som Flaadens Styrer og
Judichær som Holmens Chef havde Søværnet vel Mænd, som var
deres Poster fuldt voksne; men de fornødne Pengemidler manglede,
Marinens Budget sank i Aarene 1720 til 1725 ned til 1,100,000 Rbd.,
og i de næste 5 Aar endog til 880,000 Rbd. aarlig, og den Iver og
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Lyst hos de ledende Mænd, som under Krigen havde virket saa
gavnligt, var ikke længer tilstede. Selv den dyglige Gabe} kunde
ikke bære den høie Stilling, han indtog i Staten, men udviste Forhold, der ikke skal have været uden Dadel, og han blev i Aaret
1725 afsat fra sin Post. Ikke bedre gik det Judichær. Det var i
det hele taget en uhyggelig Tid, de ti Aar, der ligger imellem Krigens

Det ~nnlle Toihus pnø. Holmen.

Slutning og Frederik. den fjerdes Død ; der synes at have været en
Del Raaddenskah i forskjellige Administrationsgrene , hvilket ledte
Kongen til at nedsætte den saakaldte hemmelige Kommission, efter
hvis lridstilling flere højlstaaende Mænd, saasom .Jusliliarius saavel
i den danske høiesle Ret som i den norske Overhofret, Gabel, .Juclichær og flere mistede deres Stillinger. Men der hviler et Slør over
disse Begivenheder, og det vilde være uretfærdigt at fælde en for
haard Dom over to Mænd som Gabel og Judichær, der havde ydet
Flaaden og deres Fædreland saa store Tjenester. Judichær blev
afskediget 1727, da en større Afdeling af Flaaden, som var udsendt
til Østersøen, havde vist sig at være i en saa maadelig Forfatning
og saa slet forsynet, at flere af Skibene maatte sendes hjem. Dog
vedblev han i flere Maaneder at gjøre Tjeneste, da han kun vanskelig
kunde undværes. Han forvistes, som tidligere anført, til Næstved,
hvor han døde samme Aar som Kong Frederik.
I J udichærs Tid indførtes iøvrigt en Ordning ved Personellel,
der idetmindste i sit Princip var meget nyttig, om end Udførelsen
led af flere Mangler. Af den faste Stok, der talte omtrent 200 Offi.
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cerer og 4700 Undoff. og menige, blev 114 Officerer og 3300 Undoff.
og menige, den egentlige Flaadebesætning, indordnede i 6 Divisioner,
hver paa 5 Kompagnier, og fordelte til Skibene saaledes, at hvert
Skib, hvad enten det var udrustet eller oplagt, havde sin faste Besætning, der skulde sørge for, at det altid holdtes i god Stand, og
Kompagnierne besørgede selv ved deres Haandværkere de almindelige
Istandsættelser. Skibene skulde under almindelige Forhold holdes
i saadan Stand, at de med 14 Dages Varsel kunde være klar til al
stikke i Søen. Denne nyttige Institution holdt sig med nogle mindre
væsentlige Forandringer i mange Aar; men el af de
svage Punkter ved den var, at Regnskaberne for Arbeiderne og Folkenes Underhold var overdragne Kompagnicheferne, der ikke altid holdt dem i den bedste
Orden.
Paa denne Tid træffes ogsaa de første Bestemmelser om Munderingsvæsenet ved Flaaden. Allerede ved
Kadet-Kompagniets Oprettelse i 1701 bestemtes, at Kadetterne skulde bære en Mundering af graat Klæde,
der fra 1714 skjænkedes dem af Staten og til Galla
forsynedes med Guldgalioner. 1723 indførtes for Officererne røde Uniformer, hvorimod Skipperne beholdt
de tidligere reglementerede graa Munderinger med rødt
Underfor, og til de øvrige Underofficerer og menige
.
T rø1er
. og B en kl æ d er sldbctsiesvlg
Gnlllon til Orlogsansk a ffie d es ~or o ffienff1g R egnmg
( t 725>
af graat Klæde. Det kan her med det samme anføres, at 1749 blev ogsaa Officerernes Munderinger graa med rødt Underfor; men 1755 foretoges den gjennemgaaende Forandring, at
Munderingens Farve for hele Flaadens Bemanding forandredes fra
graa til blaa, dog saaledes, at Officerer og Kadetter bar røde Benklæder og rødt Underfor indtil 1787, da den hvide Farve blev indført. Midt i Aarhundredet fremkom de første Epauletter, der dog
kun reglementeredes for Flagmændene og først mange Aar efter indførtes for de øvrige Officerer. Fra Aaret 1733 og lige indtil 1812 var
det Søofficererne forbudt at vise sig i civil Dragt udenfor Tjenesten.
Det var saaledes ikke uvæsentlige Bestemmelser for Flaadens
Personel, der blev trufne i de ti Aar efter Krigen, og nogle større
Udrustninger fandt ogsaa i denne Tid Sted i Østersøen, navnlig
paa Grund af Begivenhederne i Rusland. Sverigs Krig med Rusland
fortsattes endnu nogen Tid efter Fredslutningen med Danmark og
endte først ved Freden i Nystad 1721, hvor Sverig vel fik Finland
tilbage, men for bestandig maatte afstaa Lifland, Estland og lngermanland. Den nyskabte russiske Flaade havde allerede i denne
Vor Somngt. D
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Krig vist sin Betydning, det varede ikke længe, inden den kunde
maale sig i Styrke med begge de skandinaviske Flaader tilsammen,
og den blev dem derved en meget farlig Konkurrent til Herredømmet
over Østersøen. Ved Peter den stores Død 1725 antoges det, at
hans Gemalinde og Efterfølger Katharina den første nærede Planer
imod Sverig og vilde indsætte sin Svigersøn som Konge i delle Land,
i hvis Hovedstad hun støttedes af et russisk Parti. Samme Aar
holdt Danmark en Flaade paa 10 Linjeskibe og 2 Fregatter i Østersøen, og da Rusland Aaret efter, 1726 , rustede en Flaade paa 40
Linjeskibe og Fregatter samt 200 Galeier , der skulde føre en Hær
paa 24,000 Mand over Østersøen, udsendte Danmark en Flaade paa
11 Linjeskibe, 3 Skytsskibe og 2 Fregatter under Schoutbynacht
M. Bille, der forenede sig med en stor engelsk Flaade under Admiral Sir Charles Wager og holdt Russerne indespærrede i den
finske Bugt. Det var denne Flaade, der var i en saa ynkelig Tilstand og saa slet forsynet, som ovenfor omtalt. Aaret efter udgik
paany en Flaade til Østersøen; men den vendte hjem kort efter, da
den russiske Keiserinde i Mai Maaned var afgaaet ved Døden.
Den 12te Oktober 1730 døde Kong Frederik den fjerde i Odense.
Han havde i det hele taget været en dygtig og nidkjær Regent under
vanskelige Forhold og en langvarig Krig; men det var ikke nogen
god Tilstand, i hvilken han efterlod Landets Finanser og Forsvarsvæsenet. Han havde ved sin Tronbestigelse modtaget 33 gode Linjeskibe, og ved hans Død talte Flaaden kun 23, af hvilke de 6 var
byggede efter 1720, men som dog i det hele var stærkt forfaldne.
Imod hans Søn og Efterfølger Kristian den sjette , kan der rejses vægtige Indvendinger; han var en stille, tilbageholden Mand, og
under ham og hans ødsle, tyskfødte Dronning Sofie Magdalene
blomstrede Tyskheden i Landet. For Flaaden saavel som for Handel og Søfart var Kong Kristian den sjette, der fra sin tidligste
Ungdom havde vist disse Institutioner en høi Grad af Interesse, en
Velgjører og Beskytter, og i hans sekstenaarige fredelige Regjeringstid hævedes den dansk-norske Sømagt atter til et værdigt Standpunkt.
I de første fem Aar af hans Regjering var Administrationen
ordnet paa samme Maade som under hans Fader; Paul de Løvenørn ansattes 1730 som Overkrigssekretær, Admiral A. Rosenpalm
vedblev at være første Medlem af Admiralitetet, og Viceadmiral
M. Bille Holmens Chef. I disse Aar byggedes 9 Linjeskibe, og regnes
hertil de 6, som var byggede fra 1720-30, har Flaaden i 1735 talt
15 Linieskibe; de ældre kunde ikke komme i Betragtning. Til disse
Skibes Bygning knytter der sig en Begivenhed, der blev af den største
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Krlsllun den sjette.
(Muler! puu Rosenborg),

Betydning for Flaaden og dens Bestyrelse, og som fortjener nærmere
at omtales.
Tre af de nævnte Skibe var byggede af Judichær, ved hvis
Afgang Kommandørkapt. R. Krag forestod Skibsbyggeriet og gav
Tegning til et Linjeskib; men da i Aaret 1729 en yngre Mand,
45*
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Kaptainløitnant K. N. Bens trup, kom hjem fra el længere Ophold i Udlandet, under hvilket han havde arbeidel ved fremmede
Skibsbyggerier, blev han straks efter ansat som Fabrikmester ved
Holmen. Det er allerede nævnet, at Judichær var den første, som
byggede Krigsskibe efter Tegninger, hvilende paa et videnskabeligt
Grundlag, og i en Række
af Aar havde hans Ideer
været de ene raadende.
I hans Fodspor fulgte
Krag; men Benstrup
kom hjem fra Udlandet
med nye Synspunkter og
nye Ideer. Krigsskibe
har forskjellige Formaal
at tilfredsstille, og det
kan let hænde sig, at
naar man bygger [dem
fyldestgjørende i en Henseende, taber de let i
en anden, noget, som
man har havt de mest
talende Beviser paa i
den nyere Tid ved Panserskibene;. men her
fremtraadte del i en anden Skikkelse. Naar et
Skib skulde indrettes til
al føre et vist Antal KaO,·crl<rl~sscl<rctær Poul de Lm cunrn.
noner, eller rettere en
(Mnlcrl pnn Frederiksborg).
vis Kanonvægt, da mente
Judichær, al det maatte gjøres saa bredt, fyldigt og fladbundet, at del
selv i frisk Kuling ikke kastede sig mere paa Siden, end at Kanonerne
med Lethed kunde betjenes; men herved tabte det i Sejlevne, navnlig
ved Bidevindseilads og naar der skulde krydses. Benstrup gik derimod
ud fra, at Seil- og Manøvreevnen var det vigtigste for Krigsskibene,
som han derfor byggede skarpere, mere dybgaaende, men hvis Kanoner som Følge heraf vanskeligere lod sig betjene i stiv Kuling
og høi Sø. Begge Egenskaber kan iøvrigt forenes i det samme Skib;
men dette maa da være af væsentlig større Dimensioner end de
Skibe, man hyggede i Kristian den sjettes Tid; at man holdt sig
til smaa Skibe i Forhold til Kanonantallet, kan næppe have havt
sin Grund i, at man var uvidende om de store Skibes bedre Seil-
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og Bæreevne, men maa have hidrørt fra, at man for de samme Penge
kunde faa et større Antal smaa Linjeskibe med et givet Antal Kanoner, hvorved Søstyrken tilsyn el ad en de var større, hvilket
havde Betydning i politisk Henseende overfor Udlandet.
Benstrup byggede først to Linieskibe efter det nye Princip,
hvilke blev prøvede og befundne særdeles hensigtsmæssige, hans
System kom straks i høi
Kurs, navnlig hos Admiralitetet. De var paa 60
Kanoner hvert, med 24pundige paa underste
Batteri. Af samme Klasse
byggede han derefter i
de følgende Aar fire,
samt tre paa 50 Kanoner
med 18pundige, et paa
70 Kanoner med 24pundige, og endelig et stort
pragtfuldt Skib C h ris ti anus Sextus, en
Tredækker paa 90 Kanoner med 36pundige
paa underste Batteri;
men inden disse Skibe
blev færdige, havde Piben
faaet en anden Lyd.
Et
af Admiralitetets
Mnrlncns Chef, Grc\· Frederik Donneskjol<l-Snmso.
Medlemmer, Viceadmi(Mnleri pan Gisselfeld).
ral Ulrik Kaas, havde
ikke deltaget i de Andres gunstige Dom om Benstrups Konstruktioner, og til ham sluttede sig flere Officerer, navnlig Kommandørkapt.
Ulrik Frederik von Suhm og den unge Frederik Greve af
Dann es kj old-Samsø, der i 1731 optoges som Deputeret i Søetatens
Generalkommissariat. Danneskjold var Søn af Admiral Gyldenløves
ældre Broder, altsaa Sønnesøn af Kristian den femte, og født den
1ste November 1703; han var en meget begavet og kundskabsrig
Mand, der havde modtaget det meste af sin Uddannelse i Udlandet,
og navnlig studeret Mekanik, Fysik og Skibskonstruktion; men
han var herskesyg og ærgjerrig , og i praktisk Sømandskab havde
han ingen Erfaring. Han traadte nu meget skarpt op in1'>d Benstrups
Skibsbygninger, og der dannede sig i Flaaden to Partier, det danneskjoldske og det benstrupske.
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Striden imellem Førerne antog bestandig en mere og mere bitter
Karakter, men var dog maaske ikke gaaet saavidt, som den gik, dersom
ikke en anden Omstændighed var kommen til. Benstrup blev nemlig
beskyldt for, at han ved Bygningen af det store Skib Christianus
Sextus havde foretaget flere Afvigelser fra den approberede Tegning,
samt anvendt for frisk Træ i Skroget; heri maatte selvfølgelig Holmens
Chef Bille, der ligeledes bar Ansvaret, indblandes. Danneskjold foranledigede, at Kongen lod nedsætte en Undersøgelseskommission under
Grevens eget Forsæde og sammensat af Benstrups Modstandere, Suhm,
Krag og flere, og kun to af hans Tilhængere, Kaptain Frederik
Liitken og Kaptltn. Liitzow. Da Benstrup havde udtalt sig for
djærvt og nærgaaende imod sine foresatte, blev han belagt med
Stuearrest, saa længe Undersøgelsen stod paa. De fem ældste af Kommissionens Medlemmer udtalte en misbilligende Dom, hvorimod Liitken og Liitzow tog Benstrup i Forsvar. Kongen, der havde den
bedste Villie til at sætte sig ind i Sagerne, ønskede nu at komme
til Klarhed og lod derfor den samlede Kommission give Møde hos
sig paa Rosenborg Slot i Danneskjold Samsøes Overværelse. Ved
denne Leilighed erklærede LiUken frimodig, at Kommissionens Flertal med Villie havde fundet Feil ved de omtalte Skibe, og havde
gjort urigtige Uddrag af Skibenes Protokoller og Journaler.
Disse stærke Udtalelser gjorde Kongen vred, han talte truende
Ord, men Lf1tken stod ved sit og erklærede Benstrup for •en stor
og habil Bygmester«.
Kongen mente da, al han maatte være i Slægt med denne, siden
han saa varmt tog ham i Forsvar, og da han oplystes om, at dette
ikke var Tilfældet, spurgte han: »Hvem har forført .Ter?« hvortil
Lf1tken svarede : •Aldrig noget Menneske! «
Danneskjold Samsø erklærede efter denne Udtalelse, al Bcnstrups
Tegninger var meget mangelfulde, men Lf1tken tog straks til Gjenmæle og sagde : »Jeg tror ikke , at der er gjort nogen Tegning før
hans Tid, der er fuldkomnere. «
Sagens Udfald blev imidlertid som man kunde forudsætte det.
Skjønt Kongen havde sluttet Mødet med de forhaabningsfulde Ord:
, Ja nu er det vel, vi vil siden se videre ~, lykkedes det dog Danneskjold at faa ham omstemt igjen, og Dommen faldt haardt til alle Sider.
Bille blev afløst af Suhm som Holmens Chef og afskedigedes af Marinen to Aar efter, 1737; Benstrup blev i Mai 1736 hensat i Kastellet,
medens en kombineret civil og militær Ret undersøgte hans Sag og
i 1738 dømte ham til strængt Fængsel; men allerede det næste Aar,
den 26de Mai 1739, paa Dokkens lndYielsesdag, blev han paa Danneskjolds Forbøn benaadet, fik en aarlig Pension af 800 Rbd. og for-
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vistes til Ebeltoft, hvor han døde 3 Aar efter. Var denne Adfærd
imod den dygtige Konstruktør end meget haard, saa kunde den dog
maaske undskyldes ved hans Overtrædelse af Forskriften til det store
Skibs Bygning og ved hans temmelig opsætsige Sprog imod hans
høie foresatte; men den Medfart, der blev hans Forsvarer Liitken
tildel, lader sig næppe undskylde. !-,iitken havde i Kommissionen

Spcll nf Orlogs•klbcl Wcndcn (1742).
(Modclsnmllngen I Kjøbenhnvn).

efter sin fulde Overbevisning forsvaret de benstrupske Ideer, djærvt
og aabent, som det var hans Pligt; men dette Sprog behagede ikke
hans Modstandere. Han blev forfulgt, anklaget og dømt til at have
sin Stilling forbrudt; i Februar 1736 blev han afskediget uden Pension, men modtog dog en saadan Aaret efter, og };)lev senere ansat
som Kontrollør ved Øresunds Toldkammer, i hvilken Stilling han
levede i mange Aar og opnaaede en høi Alder. Han er bleven bekjendt som Forfatter til flere statsøkonomiske og religiøse Skrifter.
Saaledes dannedes Indledningen til Danneskjolds høie Løbebane.
Han var trængt saa dybt ind i Flaadens Forhold og kommen i saa
nær Berøring med Kongen, at denne Monark, hvem Søværnets Ord-
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ning laa saa stærkt paa Sinde, besluttede al benytte hans Tjeneste
i den høieste Post. I 1735 blev derfor Sø- og Landetatens Krigskancellier, der siden Enevældens Indførelse havde været forenede, adskilte, og Danneskjold udnævntes den 23de November samme Aar
til Oversekrelær og
Aaret efter til In lendan t eller Marinens
Chef', hvilken Stilling
han beholdt Lil Kongens Død 17-16.
Danneskjolds Bestyrelsestid er betegnet ved mange Forbedringer og en fortrinlig Administration.
En god Slølle havde
han i Holmens Chef
Snhm, der i Løbel af
6 Aar forfremmedes
gjennem de forskjellige Grader Lil Admiral. Efteral Benstrup
var styrtet, gik man
vel foreløbig tilbage
til .Judichærs System ;
men der viste sig dog
megen Vaklen i SkibsOrlog,sl<lbcl 'frck r nncn; Aglcrs1>ell ( 17 l 2).
bygningen under hans
(Modclsnm llngcn i l\jobcnbnm).
Efterfølgere T hu r a
og Tu resen, og Danneskjold saa sig nødsaget Lil al indforskrive en
fransk Konstruktør Barbe, der i flere Aar arheidcde paa Holmen.
Denne Mand indførte endelig det rette Princip, al bygge Skibene saa
store i Forhold Lil deres Kanonvægt, at de baade var gode Seilere og
rolige Kampskibe, og det Lør siges, at siden hans Dage har de
danske og norske Seilkrigsskibe, lige indtil Flaadens Ran 1807, i
det hele taget været Mønstre paa gode Konstruktioner. Dertil var
hans Skibe meget smukke og pragtfulde, hvad der til Eksempel vil
kunne sees af hosstaaende Tegning af Agterspeilel paa et af dem,
Orlogsskibet Trekroner, bygget 1742. Hele dette Speil tyder paa
Skibets Navn og har nogen Lighed med en Krone, der bæres af tre
Vandlilier paa hver Side; Gallerier og Vægtergange gaar tværs over
Billedet, og bagyed disse ser man de røde Kahylsvinduer; 2 Hav-
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fruer bærer hver sin Søile, over hvilke der er en Bue med Kong
Frederik den fjerdes Navnetræk og den danske Krone, beskyttet af
2 Engle med Sværd og Basun; i Hjørnerne er der to Havfruer, der
bærer hver sin Fod, hvorpaa Vildmændene, der bevogter de to andre
Kroner, staar; midt paa Speilet er der anbragt tre forgyldte Kroner
i blaat Felt, og over disse den danske Krone; lige over Rorhullet

Ilet nye Arsenal poa Holmen.

staar Navnet »Trekroner«. Det blev fastslaaet , at Flaaden skulde
tælle 30 Linjeskibe og 15 Fregatter , og 1746 var man ogsaa naaet
til 29 Linjeskibe, hvoraf kun 4 var over 30 Aar gamle, 13 Fregatter
og 34 mindre Skibe, med 2580 Kanoner og en Besætning af 19000
Mand.
Af andre Foranstaltninger, som blev trufne i denne Periode,
skal nævnes Havnens Uddybning, Opfyldningen af Land paa Nyholm samt Anlæget af Flaadens Leie og Batteriet Sixtus ; Kristiansholm var allerede indkjøbt til Flaadens Brug 1723. Da man havde
maattet opgive Dokanlæget paa Gammelholm, begyndtes i 1735 Anlæget af Dokken paa Kristianshavn; Arbeidet, som kostede 370,000
Rbd., fuldførtes i henved 4 Aar, og den 26de Mai 1739 blev den
nye Dok indviet med stor Høitidelighed. Den pumpedes læns ved
Haandpumper, et for Folkene besværligt Arbeide, indtil Henrik
Gerner omtrent 40 Aar senere indrettede det berømte Kjæde-Pumpeværk, der blev drevet ved Hestekraft. Dokken vedblev at henhøre
til Værftet indtil 1872, da den solgtes til Kjøbenhavns Havnevæsen.
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1742 til 1746 opførtes det store Arsenal paa Holmen. Danneskjold
udarbeidede en Plan til Kallebodstrands Uddybning; men den kom
ikke til Udføresle, vistnok navnlig fordi den sattes i Forbindelse med
en Plan til Drogdens Afspærring for at tvinge Seiladsen paa Østersøen gjennem Kjøbenhavns Havn. Ogsaa for Personellet blev der
truffet mange gavnlige Foranstaltninger; Indrulleringen optoges paany
og ordnedes fra 1739 til 1741 saaledes, at denne nyttige og nationale
Institution kunde bevares under hele den øvrige Del af Enevælden.
Søkadetternes Undervisning forbedredes og lededes af særlige Faglærere; en Officerseksamen blev indført, og fra 1738 udsendtes aarlig
et Skoleskib til Kadetternes Øvelser; Officerernes Kundskab i Navigation og Sømandskab gik saa meget frem, at Skipperinstitutionen
1736 kunde hæves; rigtignok indsattes i Skippernes Sted ansvarlige
Styrmænd, men deres Ansvar blev efterhaanden kun et Skin. Det
første almindelige Signalsystem indførtes 1743, Salutceremoniellet
ordnedes, reglementariske Bestemmelser for Tjenesten indførtes, kort
sagt, saavel ved Materiellet og Værfterne som ved Personellet foretoges saa betydningsfulde Forbedringer, at det kan siges, at Flaaden
under Danneskjolds dygtige Bestyrelse skabtes paany fra det Forfald,
hvori den efter den lange Krig var kommen.
Danneskjolds høie Stilling, den Kraft, ofte blandet med Hensynsløshed, hvormed han greb ind i alle tilvante Forhold, hans personlige Venskab med den flittige, arbeidsomme Kong Kristian, der
selv tog sig saa megel af Flaadens Anliggender og ofte aflagde Besøg paa Holmene, skaffede ham, som man vel kan tænke sig, mange
Modstandere og Fiender. Bevillingerne Lil Marinen voksede ikke
ubetydeligt, men han beskyldtes dog for at lade Arbeiderne paa
Holmen gaa tilbage. Da i Aaret 1743 en større Udruslning blev
foretaget i Anledning af de svenske Tronfølgestridigheder og den
usøkyndige Danneskjold udnævntes til Flaadens Generaladmiralløitnant, steg Misfornøielsen; men den udrustede Flaade benyttedes kun
til Demonstration, og det er ogsaa sandsynligt, at hvis det var kommet til Krig, havde den faaet en søkyndig Admiral. Klagerne over
Danneskjold, Gjenvordigheder, for hvilke enhver fremragende Mand
er udsat, blev dog uden Virkning, saa længe Kristian den sjette
levede.
Udrustningerne under denne Konge indskrænkede sig iøvrigt til
de sædvanlige Vagtskibe, til Øvelsestogte1-, Beseiling af nye Skibe,
nogle Ekspeditioner til Island og Grønland, og lignende, samt en
Demonstration imod Hamborg i Aarene 1734- 36. Men Søhandelen
fik derimod et væsentligt Opsving, norske og danske Handelsskibe
viste sig paa alle Verdenshavene. Det grønlandske Kompagni var
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allerede oprettet i 1723, Søassurance-Kompagniet 1726, og de udfoldede en ikke ringe Virksomhed. Et af Maalene for den dansk-norske Søfart var de vestindiske Besiddelser, som vi ikke tidligere
har omtalt.
Det guineisk-vestindiske Kompagni havde i Aaret
1671 taget Øen St. Thomas i Besiddelse ; men Handelen paa denne
svagt befolkede Ø var i mange Aar kun ringe, da Kompagniet

Bjorns Pinds pnn KrisUnnshavn.

Fra dette Sklbs\'ærft lob endog sno store Skibe som Orlogsskibet •Kjobenho\'na Slot. 11oa 44 Kanoner af
Stabelen (den 3ote November 1741). Billede~ ledsagede I sin Tid cl Digt I denne Anledning. Den avommende Bjørn hentyder III Pladsens og dens Ejers Navn.

manglede de fornødne Pengemidler. 1648 bemægtigede det sig ligeledes St. Jan, der dog først koloniseredes i Aaret 1716, og 1733
kjøbte Kristian den sjette den frugtbare Ø St. C ro i x af Frankrig.
Dog gik det endnu smaat med Handelen og Kolonisationen, indtil
Frederik den femte 1755 kjøbte alle Øerne og Kompagniets samtlige
Eiendomme for en Sum af henved 11/2 Million Dollars.
Den 6te August 17 46 døde Flaadens Beskytter Kristian den
sjette, kun henved 47 Aar gammel, og hans Søn, den 23aarige Frederik den femte, fulgte ham paa Tronen. Tonen ved Hoffet
og i Landet forandredes som ved et Trylleslag, den livlige, folkelige
Konge og hans høit elskede Dronning, den engelske Prinsesse
Lou ise, bragte en hel ny Aand, ganske modsat den tidligere tyske
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og religiøse, ind i Landet, Festligheder og Skuespil kom i Mode, det
kongelige Teater byggedes, Videnskab og Kunst blomstrede

Frederik den femte.
(Mnlerl pnn Rosenborg).

men Søværnets gode Dage var til Ende for lang Tid, skjønt den
nye Konge viste Stauden den Ære nu og da at iføre sig Admiralsuniform, hvad hans Forgjængere ikke havde gjort.
Et af Kong Frederiks første Skridt overfor Flaaden var at afskedige Danneskjold og inddrage Intendantposten. Han gav Klagerne imod ham Medhold, oprettede et Admiralitets- og General-

Orlogsskibet Fyn. 50 Kanoner. (1746- 85).
Konstrueret nf A. Gerner. Fyn er el af de nnvnkundlgste Skibe af sin Klasse, som udgik fra Holmen I del 18de Aarbundrede; del blev Forbillede for en bel Type
Skibe. Modellen er udført med største Nølagtlgbcd og I saa stor Mnnleslok, ni de mindste Oetnlller kan 1ees; den regnes da ogsan for et nf de bedste og lnleressnnteste Stykker I Modelsamlingen pnn Orlogsværftet I Kjøbenbnvn. I del følgende vil findes Afbildninger af flere Delnlller.~
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kommissariats-Kollegium med 3 militære og 3 ciYile Deputerede, og
udnævnte Danne_skjolds uforsonlige Modstander Admiral Rosenpalm, der stod saa langt under ham i Dygtighed og Begavelse, til
Marinens Chef. Admiral Suhm, som 1743 var hleven afløst fra sin
Post, fordi han havde indgivet uberettiget Klage over Danneskjold,
udnævntes paany til Holmens Chef, og da Rosenpalm døde 17:, 4,

Hoveth•ngten pnn Nyholm.
(Opforl under Kristian den sjette).

blev Suhm to Aar senere første Deputeret i Admiralitetet. Den
franske Konstruktør Barbe sattes Aaret efter Kong Kristians Død
paa Pension, og Thura blev Fabrikmester indtil 1758, da han efterfulgtes af F. M. Krabbe. Alle Minder om Danneskjold skulde udslettes, de af ham begunstigede Personer ryddes tilside; men Følgen
blev ogsaa, at Flaaden gik tilbage, Pengemidlerne indskrænkedes,
og istedenfor at Pl;men tidligere hp.vde lydt paa 30 Linjeskibe og
15 Fregatter, indskrænkedes den 1747 til 24 Linjeskibe og 12 Fregatter med en Reserve paa 3 Linjeskibe og 2 Fregatter.
En Strid, der mange Gange har været ført i Marinerne og
mange Gange virket forstyrrende ind navnlig paa Udviklingen af de
smaa Sømagters Flaader, er den om de store eller de smaa Krigsskibe. Ogsaa i det attende Aarhundrede var denne Strid fremtræVor Somagt. D.
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dende, idet Spørgsmaalet dreiede sig om, hvorvidt man n:.wnlig
burde lægge Vind paa store Krigsskibe eller paa Galeier. De første
kunde med forholdsvis mindre Mandskab føre langt mere Skyts;
men de var mere dybgaaende, kunde ikke trænge ind i de indre
Farvande og behøvede Vind for at bevæges ; de sidste var lettere,
mindre bekostelige, kunde trænge ind i Skjærgaarde og snævre Far-

Micltcrskib of Fyn. 17111- 8,,.
(!\lo<lclsnmlingcn pnn Orlo~s,·tcrOcl ).

vande og bevæges ved Aarer; men de udfordrede megel Mandskab
til deres Betjening og førle kun lidt Skyts. I de slore i\lariner
kunde man anskaffe et tilstrækkeligt Ania! ar begge Slags Skibe,
men hvad burde man vælge i de mindre ? Danneskjold havde holdt
sig til de store Skibe og kun bekymret sig licll om Galeicr ; men nu
raadede han ikke mere, og Galeierne kom i Mode. Del var navnlig
Norge, det i mange Aar saa forsømte Norge, der skulrle lyksaliggjøres med de smaa Krigsfartøier, som man mente kunde gjøre
god Nytte i Skjærgaarden, og et Galeiværft blev 1750 anlagt i Frederiksværn, hvor endel Fartøier af denne Klasse blev byggede. Ogsaa i Sundet, ved Nivaa, anlagdes en Galeistation, som dog snart
igjen blev opgiven. Det viste sig imidlertid eltcrhaanden, at Galeierne dog var for kostbare i Forhold til den Nytte, <le gjorde, at f.
Eks. en Galei med 4 lolvpundige Kanoner fordrede ligesaa stor Besætning - omtrent 180 Mand - som en Fregat med 22 Kanoner
af samme Kaliber, og tle forsvandt derfor af Flaaden inden Aarhundredets Udgang, ja blev ignmden allerede opgivne 1788, for at al:.
løses ar de eller svensk Mønster optagne Kanonchalupper.
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Var Flaaden efter det anførte saaledes ikke i den bedste Tilstand, saa var der dog ikke ringe Brug for den til Beskyttelse af
den bestandig voksende Søhandel, navnlig under de europæiske
Krige, i hvilke Danmark-Norge bevarede og beskyttede deres Neutralitet. Den duelige Udenrigsminister Grev .J. H. E. Bernstorff
ledede de politiske
Anliggender med
stor Dygtighed, Søhandelen paa Middelhavet sikredes
tildels ved Traktater med Algier, Tunis, Tripolis, Marokko, Tyrkiet, Genua og Neapel,
men
hemmedes
dog meget ved
Barbares kernes
Sørøverier; Handelen paa de andre
europæiske Lande,
ja selv paa Vestindien, Guinea og
Agterskib ar Fyn. 1746- 85.
Trankebar, blom(Modelsamlingen paa Orlogsværllel).
strede. Denne livlige Handel trængte til Understøttelse af Krigsmagten, der saavel
under den østerrigske Arvefølgekrig som under den senere udbrudte
Syvaarskrig (1756- 63), i hvilken de fleste europæiske Magter tog
Del, navnlig England paa Preussens og Frankrig paa Østerrigs Side,
maatte udfolde en temmelig stor Virksomhed for at beskytte Neutraliteten. England var paa denne Tid bleven den mægtigste Sømagt
paa Jorden og mente at kunne beherske Havene og foreskrive andre
Magter Regler for Skibsfarten og Verdenshandelen; det fordrede Underkastelse af de andre Sømagler og tiltag sig Visitationsret over
deres Handelsskibe; det mente at have Myndighed til at stanse og
undersøge neutrale Skibe for at erfare, om de førte Krigskontrebande,
at forbyde Handelen paa saadanne Havne, som det havde erklæret
for lukkede, selv om de ikke var fyldestgjørende blokerede. Denne
Tilstand var utaalelig, og da desuden en Mængde Kapere krydsede
om paa Havene, endog i Østersøen, forenede Sverig sig med Danmark-Norge til fælles Bistand ved en Traktat af 12te Juli 1756 om
bevæbnet Neutralitet under Krigen, bygget paa det Grundlag, at >frit
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Skib gj ør fri Ladning «, det vil sige at Varer, som befordredes
af neutrale Skibe og ikke henhørte til Krigskontrebande, saasom
Vaaben, Ammunition, Krudt, Salpeter, Svovl osv., ikke kunde beslaglægges, om endog Ladningerne tilhørte nogen af de krigsførende
Magters Undersaatter. Fremdeles skulde enhver Havn i de krigsførende Magters Lande, naar den ikke var erklæret i Blokade og
Yirkelig blokeret, kunne beseiles af neutrale Skibe.
Denne forstandige Traktat, der senere tiltrnadtcs
af Rusland, gav Anledning
til temmelig betydeligeRuslninger, da den i fornødent
Fald maatte opretholdes
ved Magt, og det ofte fand tes nødvendigt al lade Handelsskibene
konvoiere
(ledsage og beskylle} af
Krigsskibe. Konvoieringcn
medførte mange Besværligheder og Stridigheder, da
Englænderne drev deresAnmasselse saa vidt, at de
tiltvang sig Myndighed til
at undersøge neutrale Handelsskibe, som var under
Konvoi , og man søgte derfor al tinde paa andre UdJ. H. E. BcrnslorlT.
veic; men under Syvaars(Mnlcrl J>Dn Frcdcrlksbori:).
krigen gik det dog i det hele
taget godt med den væbnede Neutralitet. De gamle skandinaviske Fiender, der paa Søen havde havt saamangen blodig Dyst med hinanden,
forenedes til fælles Forsvar; men Skinsygen var dog ikke uddød
med det fredelige Forhold. 1757 samledes en forenet Flaade paa
8 danske og ligesaa mange svenske Linjeskibe og Fregatter ved
Flekkerø; men da en lignende Styrke kom sammen Aaret eller,
opstod der Uenighed om, hvem der skulde føre den øverste Kommando, og noget større fælles Foretagend~ blev ikke udført under
denne Krig.
1762 foretoges en større Rustning, da det truede med Krig
med Rusland. Den danske Krone havde ved Freden 1720 omsider
vundet uomtvisteligt Herredømme over Slesvig· men Retten hertil
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giordes den dog stridig af de russiske Fyrster. Storfyrst Karl Peter
Ulrik af det gottorpske Hus havde forhindret, at den hertugelige
Del af Holsten forenedes med Danmark; men da hans Tante Keiserinde Elisabeth døde den 5te Januar 1762 : og han besteg den
russiske Trone som Keiser Peter den tre die, lod han straks
foretage Rustninger for at angribe Danmark og berøve det Slesvig.

Forsklb nf Fyn, 1746- 85.
(Orlogsværncts Modcls11mllng) .

Frederik den femte samlede i Hast en Hær i Holsten og udrustede
en Flaade paa 14 Linjeskibe, 8 Fregatter og nogle mindre Fartøier;
Skibene førte Tropper over til Hæren, som beredte sig paa at rykke
ind i Meklenborg, en Afdeling af Flaaden sendtes under Admiral
Fonten a y til Østersøen og holdtes krydsende under Bornholm;
men da indløb Efterretning om, at Czar Peter den 14de Juli var
bleven stødt fra Tronen og myrdet af endel sammensvorne, der
lededes af hans Gemalinde, som fulgte ham paa Tronen under
Navn af Katharina den anden og stansede de krigerske Foretagender mod Danmark.
Da Frederik den femte var død den 14de Januar 1766 og hans
17aarige Søn Kristian den syvende havde fulgt ham paa Tronen, syntes det en kort Tid, som om der skulde komme bedre
Dage for den dansk-norske Flaade; men det blev foreløbig kun et
Stjerneskud. Grev Dann eskj ol d Sam sø havrle under hele Fre-
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derik den femtes Regiering ført et stille Privatliv og kun i nogen
Tid været ansat som Overhovmester ved Sorø Akademi, men dog
bestandig med Interesse fulgt Flaadens Anliggender. Det fortjener
at nævnes, at Frederik den anden af Preussen, som kjendte den
Dygtighed, hvormed han havde gjenskabt og bestyret den dansknorske Flaade, søgte at formaa ham til ogsaa at skabe en preussisk Flaade, hvortil et rigeligt Beløb vilde blive bevilget; men han
afslog det bestemt, idet hans nationale Følelse forbød ham at bidrage til at tilveiebringe et Vaaben, hvis Od kunde blive vendt
imod hans eget Fædreland. Da den unge Kong Kristian henvendte
sig til ham om Raad angaaende Flaaden, var Sagen en anden, og
han var straks rede, beskrev dens Tilstand og Mangler saa klart
og gjorqe ved sin Fremstilling et saa stærkt Indtryk paa Kongen,
at han allerede et halvt Aar efter sin Tronbestigelse, den lste August, udnævnte ham til Statsminister, og den 25de i samme Maaned til ll Surintendent« for Marinen.
Der indtraadte nu straks nyt Liv ved Flaaden. Den danneskjoldske Administration fra Kristian den sjettes Tid gjenindførtes,
flere heldige Foranstaltninger og Bestemmelser blev trufne, f. Eks.
den at Linjeskibene kun i 30 Aar skulde holdes i fuldstændig god
Stand paa Skrog, Inventarium og Reisning, derefter staa 4 Aar som
Reserve, og saa kasseres m. m. Flaadens Hovedstation var Kjøbenhavn, en Afdeling Galeier og Smaask.ibe oplagdes i Frederiksværn, og for en mindre Styrke paa 4 Linjeskibe, 6 Fregatter og
nogle Smaaskibe bestemtes Trosvig ved Langesundsfjorden i Norge
som Vinterstation , da Kristianssand, hvorpaa· Opmærksomheden
først var henvendt ikke egnede sig dertil. Men Danneskjolds Regimente blev kun kortvarigt. Hvad enten Grunden maa søges i hans
muligvis hovmodige og anmassende Væsen eller i de Rænker, der
spilledes imod ham og hvori navnlig hans egen Slægtning, den
uduelige Grev Danneskjol<l-Laurvig, som han selv havde kukket frem, havde en væsentlig Part, nok er det, at efter lidt over et
Aars Forløb maatte han friste en lignende Skjæbne som flere dygtige Mænd under den aandssvage Kristian den syvende. Den 26de
Oktober 1767 modtog han fra Kongen et Brev, i hvilket der i
haarde Udtryk tildeltes ham Afsked fra alle hans Embeder og blev
givet ham Befaling til inden 3 Dage at forlade Kjøbenhavn og reise
til sit Gods Marselisborg ved Aarhus. Her døde han der 18de Juli
1770, henved 67 Aar gammel.
Fra nu af og indtil Kronprins Frederik blev myndig og sin
Faders Medregent 1784, er Danmarks, saavel som den dansk-norske
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Flaades Historie kun et Billede paa Omskiftelser og Forandringer i
de høieste Bestyrelsesgrene, som kun baadede Landet ilde.

KrlsUnn tlen syvende.
(Mnlerl pnu Rosenborg),

Den hyppige Omskiften af Regjeringens Personer og Principer
undlod ikke at udøve sin Indflydelse paa Flaaden, hvis Bestyrelse
flere Gange vekslede baade i Personer og i Ordning. Ved Danne-
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skjold-Samsøs Afskedigelse blev den uf01tjent forfremmede Viceadmiral Grev Danneskjold-Laurvig første Deputeret i Admiralitetet, men afskedigedes tre Dage efter Bernstorf, ved hvis Fald Admiral H. Rømeling blev føt-ste Deputeret til sin Død 1775, da han
efterfulgtes af Admiral E. Ch. Kaas. Vel vistes der i denne Periode Interesse for Marinens Anliggender i Almindelighed, men Mate-

Spcll og Agtcrsklh nf t') n. 11 -10 H:;.
(Orlogs,·ærflcls ~1odclsnml lnf.:).

riellet gik tilbage, og den ~tore faste Sj:ok manglede Øvelse og lønnedes slet, skjønt der anvendtes omtrent 11/2 Million Rbd. aarlig
paa Marinen. 1771, da der samledes indrulleret Mandskab til en
Ekspedition mod Algier, gik det saa vidt, at 2400 a f disse Matroser, mest Nordmænd, drog bevæbnede afsted til Hirschholm, hvor
Kongen opholdt sig, og hvor de i høie Toner fremførte Klager
over, at man forholdt dem deres Kostpenge. Ogsaa Skibsbyggeriet,
der lededes af Fabrikmester Krabbe, skred kun smaat fremad;
men han afgik 1772 og afløstes af Kaptain Henrik Gerner, den
dygtigste Fabrikmester, de forenede Riger nogensinde har havl.
Efter hans Tegninger byggedes ialt 18 Linjeskibe paa 60, 70 og ·80
Kanoner, større og fyldigere i Forhold til Kanonvægten end de tid-

601
ligere Orlogsskibe; men de fleste af dem sattes dog først i Vandet
efter 1784. Gerner var i Besiddelse af stort Talent og ualmindelige
Kundskaber i teknisk Retning,fhan byggede gode og kraftige Skibe,

Sokvæsthuaels nye Bygning pno Krlsllonshom.
Toges I Brug 1777 (ener tidligere ol hove været Opfoslrlngshus). Det ben)•lledes som S)•ge- og Fntllghus
samt Penslonsonstnll for Soetnlen, og havde rundelige Indtægter.
(Ener aamlldlgt Billede).

og flere mekaniske Installationer skyldtes ham, navnlig det berømte
Pumpeværk paa Dokken.
Den væsentligste Anvendelse, Flaaden fik i denne Periode, var
til Søbandelens Beskyttelse under den nordamerikanske Frihedskrig
(1776- 83); Frankrig sluttede 1778 Forbund med de nordamerikanske Kolonier og erklærede England Krig, og fra denne Tid tiltog
Englændernes Fordringer om Herredømmet over Havet i en saadan
Grad, at Danmark, Sverig, Rusland og Holland 1780 fandt det fornødent at slutte en bevæbnet Neutralitet paa lignende Grundlag
som i Syvaarskrigen. Holland kom derved i Krig med England;
men de andre tre Magter holdt sig udenfor til stor Fordel for den
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skandinaviske Skibsfart. Til at "konvoiere Handelsskibene udsendtes
Krigsskibe rundt om i Verden, til Nordsøen, Middelhavet, Vestindien, ja selv til Ostindien, uden at noget egentlig mærkeligt forefaldt, naar undtages, at der tilstødte flere af Skibene Uheld, vistnok
paa Grund af Mandskabets mangelfulde Øvelse. Saaledes forliste
1780 Linjeskibet Prins Frederik, Kommandørkaptain A. Lous,
paa Kobbergrundene ved Læsø · Fregatten Kronborg, Kaptain
Zier v og el, der var bestemt til Vestindien, forliste ved Skagen;

I.lnjcsklbcl Dronning Juliane Marie. 70 Kanoner.
(Orlogsvrerncts Modclsamllng).

I 752- 1763.

Fregatten Kiel, Kaptain C. F. Tønder, grundstødte paa Læsø;
Linjeskibet Indfødsretten, Kommandørkaptain C. Lfttken, der
havde konvoierel Skibe til Trankebar, blev paa Tilbagereisen borte
i Atlanterhavet. I Vestindien havde endvidere Fregatten Bornholm paa 36 [(anoner, Kaplain Schøning, der skulde konvoiere
10 Skibe fra Guadeloupe til St. Thomas, en høist uheldig Affære.
Dagen efter at han var afseilet fra Guadeloupe, kom en engelsk Kaperfregat og forlangte at visitere Konvoien, og da dette blev afslaaet,
trak den sig noget tilbage, men holdt sig dog om Natten i Nærheden af den danske Fregat, som derfor hele Tiden maatte være klar
til at modtage Angreb. Dette udmattede Mandskabet, blandt hvilket der desuden var mange syge, og flere af Besætningen, hvoriblandt den senere saa bekjendte Sten Andersen Bille, var efterladte paa Sygehuset i St. Thomas. Kl. 3 den næste Morgen var den
engelske Kaper kommen saa nær, at Bornholm maatte sende den
et Par Skud. for at faa d~n til at fjærne sig· men Kl. 8 kom den
tilbage sammen med to andre Fregatter, der ligesom den første udgave sig for Orlogsmænd. De forlangte atter at visitere Konvoien,
hvilket nægtedes, hvorpaa de trak sig tilbage for at holde Raad.
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Kl. 11 havde de paany opseilet Konvoien og gjorde nu kun Fordring paa at se Skibenes Papirer, og da dette ligeledes blev afslaaet, sendte de uden videre Mandskab ombord paa et Par af de
agterste Skibe. Veiret var næsten stille
og al Manøvre derfor langsom og besværlig. Schøning
sendte
Engelsk.mændene
nogle
Kugler og fik Svar;
Bornholm søgte
at faa Bredsiden
vendt imod Fienden, men det lykkedes ikke, og Fregatten blev beskudt
langskibs. ,· Efter en
halv Times Kamp,
under hvilken
Bornholm
vel
havde lidt endel af
de betydeligt overlegne Modstanderes
Ild, men dog hverken havde faaet
døde eller saarede,
lod Schøning Flag
og Vimpel stryge,
ikke, som han sagde, for at overgive
Skibet, men kun
for at tilkjendegive, Midlerpavillonen paa Holmens Hovedmagasin pnn Qr~,perholm (nu Studenterforeningens Bygning),
at han ikke saa sig Øverst en Neptun-Figur. Klokken I Spiret kaldte Holmens ~landskab til
i Stand til at for- og fra Arbeldet. I midterste Etage var Scelalens Arkiv (derimod bar den
aldrig, som Øgenavnet , Slavekirken , antyder, været benyttet til Kirke for
svare Konvoien, der Bremerholms Fanger), pnn fcrste Sal var Forelæsnlngsloknle for Søofficenoden Sal bnvde Modelsamlingen sin Pinds til langt over
virkelig ogsaa før- rerne og panMidten
af forrige Aarhundrede. (Ener Tburn).
tes bort af Engelskmændene, medens Bor n h o 1m seilede til St. Thomas. Denne mærkelige Misforstaaelse af Flagets Betydning, under den ulykkelige
Kamp, hvor ikke engang Bramræerne havde været optagne eller
Bugsering med Baade forsøgt, lod sig ikke undskylde ved Mandska-
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bets medtagne Tilstand; Schøning blev stillet for en Krigsret og
dømt til at kasseres, den fungerende næstkommanderende blev degraderet til simpel Matros, og d~ øvrige Officerer irettesattes.
I mange Aar var det gaaet tilbage med den dansk-norske
Flaade, og de sidste Begivenheder, hvortil endnu maa henregnes en
uheldig Affære i Middelhavet, som senere skal omtales, stod i en
skjærende Modsætning til Hædersdagene i det syttende Aarhundrede
og den første Del af det attende; de nødvendige Pengemidler blev
under det guldbergske Ministerium ikke bevilgede, Mandskabets Forpleining var slet,
Sygdomme grasserede ombord paa Skibene,
og Misfornøielsen voksede. Da kom Aaret
1784, i hvilket et Vendepunkt indtraadte,
og lysere Dage begyndte at oprinde for Marinen. Den unge, samvittighedsfulde Kronprins Frederik, paa hvem den i 1773 til
Udenrigsminister udnævnte Andreas Peter Bernstorf allerede under hans Opvækst havde udøvet en gavnlig Indflydelse,
og hvem denne havde bragt til at indse
Betydningen af en kraftig Flaade for de
forenede Riger, blev erklæret myndig og
Kronprins Freclerilt (20 A111· gi.).
fik Sæde i Geheimestatsraadet. Han for( Ener Mnicri ).
anledigede straks, at Guldberg blev afskediget og et nyt Ministerium, hvori Bernstorf fik Sæde, blev udnævnt.
Det departementale Admiralitets- og Kommissariats-Kollegium gjenoprettedes allerede under 19de Mai og holdt sig fra nu af lige indtil
Aaret 1848. Statsminister Rosenkrantz var Marinens Chef indtil
1788, og fra hans Afgang indtil 1794 var Admiral Ko n ra d von
Schindel første Deputeret; men fra den 17de Mai 1792 ove1-Log
Kronprins Frederik selv Præsidiet i Admiralitetet og beholdt det til
sin Død.
En varm Interesse for Marinen kom denne vel tilgode. De
nødvendige Penge blev straks bevilgede, Budgettet steg først til 2
og senere til 21/2 Mill. Rbd. aarlig; vel fastsattes i 1793 et Normalbudget paa 1,576,000 Rbd., men heri var ikke indbefattet Udrustningerne, og tages alle Udgifter med, kom disse i Aarene 1793 til 1807
til at udgjøre ca. 3,110,000 Rbd. i Gjennemsnit aarlig. Flaaden forøgedes, der byggedes i Aarene 1784-1807 ikke mindre end 18 for
sin Tid fortrinlige Linjeskibe, deraf 8 af Henrik Gerner, der
døde 1787, og 3 af hans Eftermand Stibolt, der dog ikke kunde
maale sig med Gerner i Dygtighed, saa lidt som med sin yngre,
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geniale Rival Kristoffer Henrik Hohlenberg. Da Stibolt, der
følte sig trykket i sin Stilling, 1796 tog sin Afsked og Aaret efter
endte sit Liv ved Selvmord, udnævntes Hohlenberg til Fabrikmester og byggede i Begyndelsen af det nye Aarhundrede de smukke
Linjeskibe Kristian den syvende paa 90, Norge paa 78, Prin-

Linjeskibet Dronning Juliane Marie, 70 Kanoner, bygget ener en Tegning nf Barb~ 1752.

ses s e Karoline og Prins Kristian Frederik paa 66 Kanoner.
Den faste Stok talte paa denne Tid 170 Officerer, 63 Kadetter og omtrent 6000 Underofficerer, Konstabler, Matroser og Haandværkere.
Af Foranstaltninger fra denne Periode skal endnu kun nævnes,
at Kjøbenhavns Befæstning mod Søen forbedredes; Lynetten var
allerede anlagt 1766 og Batteriet Qvintus nogle Aar tidligere under Frederik den femte ; men da det gamle Batteri Trekroner, der
var anlagt paa de i Aarhundredets Begyndelse nedsænkede kasserede Skibe, var blevet fuldstændig ubrugeligt, paabegyndtes i Aaret
1787 Anlæget af det faste Batteri Trekroner tæt indenfor det
gamle, ved Enden af Refshalegrunden, lige Syd for Kroneløbet. Det
var dog lang Tid under Arbeide og ikke endnu færdigt, da Eng-

606
lændernes Angreb den 2den April 1801 fandt Sted. Et Søfort paa
Stubben, Nord for Kroneløbet, og et andet ved Prøvesten var
ligeledes projekterede, men kom ikke til Udførelse; først 1802 sattes paa det sidste Sted 3 gamle Linjeskibe paa Grund, for at danne
et fast Batteri, og blev staaende der indtil ~828. 1792 ophævedes
den gamle Post: Holmens Chef, der siden Niels Juels Dage
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havde havt saa stor Belydning og udøvet saa megen Indflydelse
men nu ikke mere passede efter de nye Forhold; Viceådmiral
Kaas, der beklædte Posten, udnævntes til Medlem af Admiralitetet, og Kommandørkaptain 0. A. Kierulf ansattes som Holmens
Overekvipagemester. Søkadetkorpset, der 1788 havde faaet sit
eget Lokale paa Amalienborg, gik fremad i Kundskaber og Dannelse, og en ny, frisk Aand, hvis Virkning i mange Aar efter kunde
spores i hele Officerskorpset, vaktes iblandt de unge Mænd af
Hans Kristian Snedorff, der 1793 udnævntes til næstkommanderende, og 4 Aar efter til Chef for Kadetterne. Et andet Navn,
som med ikke mindre Erkjendtlighed skal mindes af Marinen, er
Poul de Løvenørns; han stiftede Søkortarkivet og blev dets
Chef 1784; han sørgede for og tog selv Del i Farvandenes Opmaaling, tegnede Kort og udarbeidede Farvandsbeskrivelser, der maa
vække Beundring, f. Eks. over visse Dele af de islandske Farvande
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hvor der indliskedes for over 100,000 Rigsdaler aarligt, - han indførte Brugen af Kronometre, ordnede Lodsvæsenet, udvidede Fyr- og
Vagervæsenet osv. Officerernes og Mandskabets Øvelse og Undervisning blev i mange Henseender fremmet og forbedret; Styrmandsskolen paa Gammelholm udvidedes, Øvelsesskibe udsendtes, taktiske
Evolutioner øvedes med Chalupper og mindre Skibe, Officerer send-

Admlrnlllelsbygnlngen pnn Gnmmelholm brænder 1795.
{Efter Slik ar Lnhdc),

tes ud for at gjøre Tjeneste i fremmede Mariner, og meget mere.
En Forandring, som indførtes og syntes at øve en god Indflydelse
paa Disciplinen, var, at Forfremmelserne, der tidligere var skete
ved Valg, og hvorved ofte Vilkaarlighed og personlige Hensyn havde
gjort sig gjældende, nu bestemtes at skulle ske efter Anciennetet.
Slutningen af det attende Aarhundrede, i hvilken den fra
Frankrig udgaaede urolige Aand satte hele Europa i Bevægelse, synes i det hele taget at have været lykkelige Aar ikke alene for den
dansk-norske Flaade, men ogsaa for de to Lande, hvis Handel
blomstrede omkap med Videnskab og Kunst, og som endnu ikke
var bleven berørte af de blodige Krige. Men desuagtet havde de
deres Kampe at bestaa, hvori Flaadens Skibe kom til at tage Del.
I Forbigaaende mindes om en Ulykke, der ogsaa kom til at berøre
Flaaden, nemlig den store Ildebrand i Kjøbenhavn den 5te Juni
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1795, der begyndte i den saakaldte Dehlehave paa Gammelholm og
udbredte sig derfra over Hovedmagasinet, Admiralitetsbygningen og
hele Kvarteret om Nikolai Kirke, som altsammen nedbrændte.
Paa Grund af det Forhold, hvori Danmark var kommet til at
staa til Rusland ved Traktaten af 1773, blev Forholdet til Sverig,
under dettes Stridigheder med Rusland, ofte meget spændt, og da
Krigen mellem disse Magter udbrød 1788, kunde Danmark ikke

Chnlup J>oo 10 Anrer fro l i 64 .
(OrioJlS\':crflel!fi Modchinmlln;;).

undgaa at blive reven med ind i denne. Store Rustninger blev
foretagne, en Hær paa 10,000 Mand, understøttet af Galeier, Skjærhaade og bevæbnede Chalupper, trængte i September Maaned fra
Norge ind i Bahuslehn, fangede 900 Svenskere ved Kvistrum og
lagde sig for Gøtheborg, der dog frelstes ved Gustav den tredies
hurtige Ankomst. En Flaade paa 6 Linjeskibe og 3 Fregatter stilledes til Ruslands Raadighed, og Aaret efter sendtes en næsten dobbelt saa stor Flaade til Østersøen ; men det kom ikke til Fiendtligheder, og Striden endte ved Preussens og Englands Mægling.
Inden Aarhundredets Slutning forefaldt der i Middelhavet en
Begivenhed, som viste, at den gamle Aand fra Tordenskjolds Dage
ikke ganske var uddød under den lange Fred , men atter kunde
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blusse op, naar Leiligheden tilbød sig. Under de europæiske Krige
i dette Aarhundrede havde Sørøverstaterne paa Afrikas Nordkyst
tilranet sig en for Handelen paa ·Middelhavet høist farlig Magt ved
med deres velseilende og stærkt bemandede Kaperskibe at overfalde
og udplyndre, opbringe eller brænde fredelige Handelsskibe af alle
Nationer. De europæiske Sømagter kunde aldrig enes om at ud-

Orlogsskibe frn sidste Hnlvdel nf det ottende Anrhundrede
~lnlet nf Mester for Konstruktionsskolen C. M. Clement.en-Ronneby lnnsnt fru 1757).
(Nu I Oriogsværnet. Modelsamling).

rydde dette Uvæsen, og hver for sig maatte se at blive enig med
Røverstaterne ved at slutte Traktater med dem og aarlig tilsende
dem Foræringer. Det er allerede nævnet, at Danmark under Frederik den femte sluttede saadanne Traktater baade med Algier, Tunis, Tripolis og Marokko, og den første af dem, nemlig den med
Algier, var allerede indgaaet 17 46, da en Ekspedition paa 3 Linjeskibe under U. A. Grev Danneskjold var udsendt til Middelhavet.
Herefter blomstrede den dansk-norske Handel i Middelhavet, uden
at det var nødvendigt at konvoiere Handelsskibene, de mod Røverstaterne indgaaede Forpligtelser blev nøie opfyldte, og de lovede
Foræringer regelmæssig tilsendte; men Fordringerne steg efterhaanden, og da Deien af Algier omsider traadte frem med Begjæring
Vor Somngt. D.

47
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om større Gaver, som man ikke vilde skjænke ham, lod han i 1769
sine Røverskibe opbringe adskillige danske og norske Handelsskibe
og gjorde deres Besætninger til Slaver. Dette foranledigede, at den
danske Regjering Aaret efter udsendte en Eskadre paa 4 Linjeskibe,
2 Fregatter, 2 Bombardergalioter og 2 Førselskibe under Kommando af Schoutbynacht Kaas, for at tvinge Deien til at udlevere
de tagne Skibe. Den 2den Juli ankom Kaas til Algier, lod heise
Parlamentærflag, lagde sig med Eskadren til Ankers udenfor Byen
og forlangte Skibenes Udlevering, da han ellers vilde bruge Magt ;
men Deien afslog enhver Forhandling og lod Skibene beskyde fra
Batterierne omkring den stærkt befæstede By. Kaas halte da sit
Parlamentærflag ned, trak sig noget tilbage og begyndte et Bombardement af Staden, da Ifanonerne intet kunde udrette mod de
massive Stenmure; men der var knap kastet 80 Bomber, før begge
Galioterne var saa medtagne, at de ikke mere kunde bruges. Eskadrens Stilling blev derved høist uheldig; den var mangelfuldt udrustet, slet provianteret, mange af Besætningen var syge, og da del
vedblev at staa med paalands Vind, turde Kaas ikke nærme sig
Byen og forsøge en Gjentagelse af Beskydningen. Efter 14 Dages
Ophold paa Rheden seilede han derfor til Port Mahon for at proviantere Skibene og faa de syge under ordentlig Pleie, og da Efterretningen om hans Uheld naaede Kjøbenhavn, blev en anden Officer sendt ud til hans Afløsning. En Kommission af høitstaaende
Officerer blev nedsat for al undersøge, hvad Grunden var til, at
den kostbare Ekspedition saaledes mislykkedes, samt fremkomme
med Forslag til, hvad der videre skulde gjøres; men da Omvæltningen i Regjeringen kml efter indtraadte, blev Kommissionen hævet. Struensee lod vel under sil korte Regimente træffe Forberedelser til et stort Tog mod Algier, men da han blev styrtet, gik ogsaa
dette overstyr.
Saaledes gik det ved Algier; men ved Tripolis, den næststørste
af Røverstaterne, vandt Flaaden større Hæder, skjønt det endelige
Resultat ikke blev meget bedre. Det var under de franske Revolutionskrige, at der 1796 i Tripolis foregik el Regjeringsskifte, og den
nye Pascha forlangte straks, ligesom tidligere Deien af Algier, at
Danmark skulde sende ham større Foræringer, end det før havde
gjort; da dette blev ham nægtet, lod han sine Korsarer opbringe
baade danske og norske Skibe. Kaptain L. Fisker, der paa denne
Tid havde Station i Middelhavet med Fregatten Thetis, Briggen
Sarpen og en fragtet, bevæbnet Chebek, med maltesisk Besætning,
gjorde vel Indsigelser og søgte at forhindre Opbringelsen; men hans
Klager bar ingen Frugt. Det følgende Aar udsendtes derfor Kap-
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tain Sten Andersen Bille med Hohlenbergs nye Fregat Naja den paa 40 Kanoner, for at afløse Fisker. Bille, denne ligesaa modige Sømand som begavede og kundskabsrige Officer, der,
født i Assens den 22de August 1751, i sit lange og hæderlige Liv
udøvede stor Indflydelse paa Marinen, overtog Kommandoen over
de tre Skibe den 14de Mai 1797, og Thetis seilede hjem. Han løb

En Aflobnlng pnu Nyholm.
(Mulet ur Konstruktør Clementscn-Rønneby. Nu -1 Orlogsværflels Modelsumllngj.

straks med Najaden ned til Tripolis, hvor han ankom den følgende Dag, undersøgte Fæstningsværkerne, kom saa nær ind paa
disse, at han endog blev beskudt fra Batterierne, og da han havde
seet, hvad han vilde, trak han sig igjen tilbage. Dagen derpaa, det
var den 16de Mai, blæste det en frisk Kuling af østlig Vind, og da
den Bugt, hvorved Byen ligger, vender Aabningen imod Nord,
kunde han seile baade ind og ud, som han selv ønskede, gaa ind
og angribe, og atter trække sig tilbage, hvis det skulde blive ham
for varmt. Benyttende sig af disse gunstige Omstændigheder seilede Bille dristig ind med Najaden alene under Fæstningen, og
modtages af en heftig Ild fra 6 der til Ankers liggende Korsarer af
forskjellig Størrelse, med tilsammen 120 Kanoner. Bille vendte da
med sin Fregat, gav dem det glatte Lag og stod nu atter ud af
47"
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Bugten. Korsarerne, som troede, at han flygtede for dem, lettede
alle tilhobe og gav sig til at forfølge Naja den ; men næppe var de
komne et Stykke fra Land, før Bille braste bak og gjorde sig klar
til at kjæmpe med den store Overmagt. Kl. 51/2 om Eftermiddagen
angreb Tyrkerne ham under vild Larm, og en heftig Kamp begyndte. Briggen Sarpen og Chebekken, som havde holdt sig noget

Kjolhallng nf cl l.l nJcsklb ,•cd Maslekrnnen paa Ny holm I Slulnln(len nf 1700'crnc.
(Efter Vandfnrvemnlcrl nr Ko nslruktor Clcrncnlsen •llonncby I OrloJ,{s,·n!rOcls Modcl,nmllng).

tilsøs, kom til og blandede sig i Fægtningen ; men de var efter
Billes eget Udsagn mere til Uleilighed end til Nytte, da han bestandig maatte løbe imellem og dække dem imod Korsarernes Angreb,
og saaledes ikke vovede at gaa op til Luvart af disse, hvorved han
kunde have afskaaret dem fra Landet og Havnen. Korsarerne led
meget under den heftige Beskydning, en af de største af dem fik
Najadens glatte Lag agterind, og da i det samme en fra Fregattens
Mærs nedkastet Granat sprang paa Dækket og saarede 18 Tyrkere,
opstod der stor Forvirring ombord. De fiendtlige Skibe blev saa
haardt medtagne, at de Kl. 71/a om Aftenen flygtede ind til Havnen med sønderskudte Skrog og Reisninger, og efter Sigende med
nogle Hundrede døde og saarede. De Danske fik kun een Mand
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dræbt og en anden let saaret, da Tyrkerne under hele Kampen
havde skudt for høit.
De følgende Dage indlededes Underhandlinger med Paschaen
gjennem den danske og den engelske Konsul, og den 2den Juni afsluttedes en Fred paa Betingelser, som vare meget imod Billes Ønske,
idet der tilsikredes Paschaen noget over 50,000 Pjastre straks og
hvert fjerde Aar Foræringer af Værdi 14,000 Pjastre, hvilket var
omtrent hvad han havde forlangt.
Efterat ogsaa nogle Forviklinger med Tunis var bragte i Orden, vedblev den danske Regjering regelmæssigt at betale sin fastsatte Tribut til Røverstaterne indtil Aaret 1830, da den ved Frankrigs Bistand blev befriet for denne utaalelige Afgift.

·.
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rigen, den bJodige Revolutionskrig, der førtes baade til Vands og til
Lands, havde i en Række Aar raset i Europa, dengang det
nye Aarhunclreclc gik ind. De franske Hærførere og Tropper havde
allerede vundet mnnge Lnurhær, de engelske Admiraler og Søfolk
hævdet Britannias Herredømme paa Havet, Bonapartes Navn havde
vakt Begeistring og Rædsel paa Landjorden, ligesom Nelsons paa Havet.
I den nordamerikanske Frihedskrig, som endte ved Freden i
Versailles 1783, havde England, skjønt del inden Krigens Slutning raadede over en Flaade paa ikke mindre end 112 store Linjeskibe, 20 Todækkere paa 50 Kanoner og 150 Fregatter, foruden
mindre Skibe, med en Besætning paa ialt 110,000 Mand, dog ikke
formaaet at beherske Havene overfor Frankrigs, Spaniens, Amerikas
og tildels Hollands forenede Sømagt. Kampen, som navnlig førtes
ved Amerikas Kyster og de vestindiske Øer, maatte kaldes omtrent
staaende, de franske Admiraler d' Estaing, de Grasse og Suffren raadede snarere over Havet end de engelske Admiraler, ja
endog Englands egne Kyster truedes en Tid af et Overfald af en
forenet fransk og spansk Flaade. Dette var for ydmyg en Stilling
for det stolte Albions Sønner, og da den revolutionære Bevægelse
brød ud i Frankrig og snart udbredte sig over den største Del af
Kontinentet, da Krigen mellem de to store Vestmagter atter erklæ-
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redes, benyttede England Leiligheden til at anspænde al sin Kraft,
for atter at kunne indtage en dominerende Stilling paa Havet.
Den lste Februar 1793 brød Krigen ud mellem Frankrig og
Holland-England og førtes for dette sidstes Vedkommende i de første Aar udelukkende paa Søen. Den traf ikke England uforberedt,

Linjeskibe frn Begyndelsen nf det 19de Anrhundrede.
(Ener Eckersberg).

de forudgaaende Aars Forviklinger med Holland, med Spanien paa
Vestkysten af Amerika og med Rusland i de tyrkiske Farvande
havde givet det Anledning til at holde sine Krigsskibe i Søen, saa
at det straks kunde møde den franske Krig med en udrustet Flaade
paa over 60 Linjeskibe. Fordelen var aabenbart paa dets Side; thi
ikke alene havde det en Støtte i flere af de andre europæiske Sømagter, som forenede sig imod det revolutionære Frankrig, men
dets Flaade var ogsaa i en ypperlig Stand, med øvede Besætninger
og Befalingsmænd, medens den franske Marine havde lidt uhyre
Tab ved Revolutionen, ved Emigrationen og Guillotinen, og en uro-
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lig, uberegnelig Aand herskede hos den Del, som var bleven tilbage, og hos de uøvede Masser, der af Konventet blev drevne ud
for at kjæmpe paa Havet. Rigtignok maa det ikke oversees, at der
ogsaa paa den engelske Flaade herskede en mindre god Aand, at
Disciplinen var svækket, ja at der endogsaa udbrød et vidt forgrenet og meget farligt Mytteri paa Flaaden, en formelig Opstand;
men Disciplinen blandt det hvervede og pressede Mandskab holdtes
dog oppe under de befalendes faste Optræden, ja paa nogle Dele
af Flaaden var den endog fortrinlig, der, hvor en jernfast Villie og
stræng Tugt styrede Flaaderne og deres Besætninger.
Det var en stor Opgave, England havde at løse, ved ikke alene
at føre Søkrigen i Europa og blokere eller angribe de franske
Havne, men ogsaa beskytte sin uhyre Handel paa alle Verdenshavene og sine vidtspredte Kolonier. Det maatte derfor dele sin
Magt, uden at kunne samle nogen betydelig Styrke paa et enkelt
Sted, og selv i Europa maatte der dannes to særskilte Flaader,
nemlig Kanalflaaden, bestemt til at operere imod Brest og de franske Kyster langs Atlanterhavet, og en anden, Middelhavsflaaden,
hvis Opgave navnlig var at bevogte den franske Krigsbavn Toulon.
Paa dette sidste Sted optraadte straks ved Krigens Begyndelse den
Mand, hvis Navn, allerede dengang bekjendt i Europa og Amerika,
snart skulde fordunkle alle de andre berømte engelske Søofficerers
Navne, som kjendes saa godt fra den langvarige Krig: det var den
daværende Chef for Linjeskibet Agamemnon, Horatio Nelson.
Nelson var Søn af en Præst, og født paa Burnham Thorpe i
Norfolk-Shire den 29de September 1758. Fra sit 12te Aar foer han
tilsøs, gjorde flere lange Reiser med en Onkel, som førte et engelsk Krigsskib, blev udnævnt til Løitnant i sit 19de Aar, kom til
Vestindien under den nordamerikanske Frihedskrig, fik kort efter
en Brig at føre, og blev, inden han havde fyldt sit 21de Aar, Chef
for en større Fregat. Den unge Officer udmærkede sig snart ved
sin dristige Optræden, sin Virkekraft og sin faste Karakter; men
hans Legeme var ikke stærkt, og da han paa en Ekspedition imod
Meksiko, hvor han førte en overordnet Kommando, blev angreben
af Klimatfeber, maatte han kort efter forlade Vestindien, reise hjem
til Europa og tilbringe over et halvt Aar ved et tysk Bad. Han
gjenvandt aldrig ganske sit Helbred, og mærkeligt er det, at denne
Mand, som underkastede sig saa overordentlig store Anstrængelser,
var paafærde tidlig og silde og sjælden undte sig den fornødne Ro,
den Mand, der gav saamange Beviser paa en sjælden Sjælsstyrke og
Udholdenhed, slet ikke bar paa noget stærkt Legeme. Hertil kom,
at han flere Gange blev haardt saaret, at han ikke alene mistede
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sit ene Øie og senere den høire Arm , men ogsaa engang blev
rammet saa voldsomt i Hovedet, at han i længere Tid laa bevidstløs.
Da han atter vendte tilbage til Vestindien og traadte op med
saa stor Bestemthed og Styrke imod de amerikanske Skibe, at
Guvernøren paa Jamaika, som mente at hans Adfærd stred imod
Folkeretten, raadede , den unge Kaptain« til at afholde sig derfra,
var det, at han gav det
bekjendte, for hans Anskuelser paa den Tid meget betegnende Svar: »Jeg
har den Ære, Sir I at være
jævnaldrende med Englands
Premierminister
(Pitt), og jeg anseer mig
for ligesaa dygtig til at
kommandere et af Hs.
Majestæts Skibe, som denne Minister til at føre Statens Ror.« For at blive
en stor Mand er det imidlertid ikke nok at være
i Besiddelse af de fornødne personlige Egenskaber;
der hører ogsaa Held,
Sammenstød af gunstige
Omstændigheder og tilfældige ydre Betingelser
Admlrul Nelson.
til, for at komme til at
(Ener et s:imtldlgt Stik).
indtage en fremtrædende
Stilling. Mange Mennesker, som hos sig har baaret Spiren til noget
fremragende, naa aldrig at blive store Mænd, ofte ikke at blive
bemærkede, fordi Heldet har manglet, eller de ikke ere komne
paa deres rette Plads i Verden. Det var et Held for Nelson, at
han fra sin tidlige Ungdom kom til at tjene under en saa dygtig
Mand som hans Onkel Kaptain Suckling, og at han i Vestindien
kom til at staa i Tjeneste- og Venskabsforhold til Hertugen af Clarence, Prins William Henry, der senere besteg Tronen som Kong
William den fjerde.
Det var et karakteristisk Træk hos Nelson, at han altid følte
sig tilfreds i sin Stilling og med sine Omgivelser. Da han den 30te
Januar 1793, efter at .have ligget stille i fem Aar, udnævntes til
Chef for Linjeskibet Ag a m em non og seilede til Middelhavet, som
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i en Række af Aar skulde være hans Tumleplads, var alting saa
fortræffeligt. Han piskede omkring med sit Skib med saa stor
Iver, at han i seks Maaneder kun tilbragte tyve Dage til Ankers; men han ytrede bestandig kun Tilfredshed med sin Virksomhed, glædede sig over sine Officerer, sine Folk, sine foresatte Admiraler og fandt, at de alle var fortræffelige Mennesker. Han stolede trygt paa andre, naar han kun selv gav Eksemplel; han styrtede sig ofte blindt i Faren, kastede sig over Fienden i fuld Tillid
til, at naar han kun selv gik paa, vilde Kammeraterne nok følge
efter, og heri tog han sjælden feil. Han var ikke nogen stor Diplomat, men djærv og rask i sine Underhandlinger, og overlistede derved ofte sine Fiender. Han havde et hurtigt og sikkert Blik, forstod altid at udfinde Fiendens svage Punkter, og hans Taktik gik
da ud paa at kaste sig over disse med overlegen Styrke og overvinde Fienden stykkevis.
I de første Aar af Krigen, medens Spanien sluttede sig til England, eller idetmindste ikke holdl med Frankrig, udøvede den engelske Flaade et fuldstændigt Herredømme i Middelhavet og ved
Frankrigs vestlige og nordlige Kyster. Admiralerne Lord H o od og
H otham førte Kommandoen i Middelhavet, flere mindre Kampe
forefaldt, Korsika erobredes, Toulon blev taget og taget tilbage
igjen; men skjøn t flere af de engelske Skibe førtes af Mænd som
Nelson, Colling\vood, Troubridge og andre, der til Fuldkommenhed forstode at organisere en Besætning' og holde den under
stræng Tugt, var der dog meget at udsætte paa Disciplinen og Tonen ombord i de engelske Skibe. Da saa Spanien trak sig tilbage
og snart efter tog aabent Parti for Frankrig, blev Middelhavet usikkert for den engelske Flaade, som endog i nogen Tid maalle fortrække udenfor Gibraltarstrædet. Men da havde allerede en Mand
af en urokkelig Karakter og en jærnfast Villie taget Kommandoen
over den engelske Middelhavsflaade; denne Mand var Admiral Sir
John Jervis, den senere Lord St. Vincent. Skjønl han var over
60 Aar gammel, da han 1796 heiste sit Flag paa det store Linjeskib Victory, havde han dog saa megen Kraft og Energi, at han
i kort Tid kunde tilveiebringe en fortrinlig Orden, Disciplin og
Slagfærdighed paa sin Flaade, ved uden Persons Anseelse at holde
enhver Mand, fra Skibschefen til Skibsdrengen, under stræng Tugt,
og med denne Flaade paa 15 fortrinlige Skibe vandt han en glimrende Seir over den spanske Flaade paa 24 Skibe under Admiral
Don J. de Cordova ved Kap St. Vincent, ved det sydvestlige
Hjørne af Portugal, den 14de Februar 1797. Nelson, som førte et
af de agterste Skibe, Ca p t a i n, bidrog meget væsentlig til Slagets
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heldige Udfald ·ved en rask Manøvre, hvor han uden Ordre forlod
sin Plads og dreiede ud af Linjen - en for en Militær yderst farlig Optræden. - Middelhavet kunde igjen beseiles af engelske Skibe,
skjønt endnu ikke uden at der iagttoges visse Forsigtighedsregler.
Samme Aar seirede en engelsk Flaade under Admiral Du n ca u
over en hollandsk under Admiral de Winter ved Kamperduin i
Nordsøen, og det engelske Flag vaiede derefter ligeledes frit i disse
Farvande.
Det følgende Aar forberedte General Bonaparte i al Hemmelighed en stor Ekspedition over Havet. Man havde faaet Nys om, at
han samlede Tropper i Toulon, Marseille, Civita-Vecchia, Genua og

Model nf en , Brunder•, (Orlogs"ærflels Modelsnmllng),
En Brander vor cl Skib, som - efter nl ,·mrc fyldt med brundbarc Snger og stukltet i Brnnd - under en
Soknmp sendles ind blondt de flencltlige Skibe, for der,·ed ni fornnrsnge Ødelæggelse og Forvirring. Brandere nm•endles sidste Gang 1808.
Mnn bemærltc Porten agter i Skibssiden: del vnr ud denne Vel, nl Branderens Besætning med Fareren
som sidste Mand forlod Skibet, efter nl det vor stukket i Brand og Kursen snl ind pnn Flendcn.

Bastia til en saadan Ekspedition; men Maalet for denne kjendte
man ikke og gjættede paa høist forskjellige Steder. Kun enkelte
havde den Tanke, at Togtet gjaldt Orienten, og at Bonapartes Maal
var at naa Englands Besiddelser i Indien. Den engelske Regjering besluttede derfor at sende en Flaade under en dristig Chefs
Kommando afsted for om muligt at forstyrre eller ødelægge Ekspeditionen.
Nelson laa i Middelhavet, da han i Begyndelsen af Mai fik at
.vide, at en fransk Flaade paa henimod 20 Skibe var klar til at afgaa fra Toulon. Han holdt sig udenfor Havnen, men blev dreven
bort af en voldsom Storm, i hvilken hans Skibe led betydelige
Havarier, og da han 12 Dage efter kom tilbage, var Ekspeditionen
afseilet. Ærgerlig over at være gaaet Glip af et Møde med Førselskibene og uvis om, til hvad Side han skulde vende sig, seilede han
paa Lykke og Fromme mod Korsika.
Den franske Flaade, som ikke vidste sig forfulgt, seilede i Ro
og Mag, uden at bekymre sig om Englænderne, Øster paa ad Ægyp-
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ten til, og Nelson, som havde delt sin Flaade i 3 Eskadrer for at
kunne sprede sig over en større Strækning, fulgte efter. Den engelske Flaade gik ligeledes Øster paa, passerede, uden at vide det,
den franske, og ankom til Aleksandria den 28de Juni; men da
Franskmændene ikke fandtes her, antog Nelson, at de var landede
paa Sicilien, og vendte straks om igjen, uden at have kastet Anker.
Den lste Juli ankom den store franske Flaade og Hær til Aleksandria og gik ganske rolig iland for at begynde det ægyptiske
Felttog.
Nelson var fortvivlet, undte sig ingen Ro hverken Nat eller
Dag, søgte Oplysninger, hvor han kunde, og først efter en Maaneds Forløb kom han tilbage til Ægypten og fik at vide, hvorledes
Sagerne stod. Den franske Flaade, som talte 13 Linjeskibe og 4
Fregatter under Admiral Brueys, var allerede den 4de .Juli,
efterat Hæren var landsat i Aleksandria, gaaet ind paa Bugten ved
Ab uki r, en af Nilens Mundinger, hvor Linjeskibene havde lagt
sig til Ankers i en Linje langs med Kysten, lidet ventende, al Nelson vilde søge dem paa delle Sted; men den engelske Admiral
brændte altfor meget af Begjærlighed efter at træffe Fienden, til at han
skulde opgive sin Forfølgelse. Den lste August ankom den engelske
Flaade, der talte 14 Linjeskibe, til Aleksandria, og nogle Timer efter
naaede den Abukir, som ligger lidl østligere. Den franskeFlaade laa der
i god Ro, Fartøier og Mandskab var i Land for at vadske og grave
Brønde, da Fienden viste sig udenfor Bugten, ordnet i Slaglinje og
rede til Angreb. Brueys lod i Hast Mandskabet kalde ombord og
alting g_jøre klar Lil Slag; der var ingen Tid til at gaa under Seil,
saameget mindre som Aftenen nærmede sig og der maatte næres
Haab om, at Angrebet vilde blive opsat til næste Morgen. Men
,O psættelse laa ikke i Nelsons Natur, Vinden var gunstig, han delte
sin Flaade i to Linjer, af hvilke hver gik ned imod sin Side al' den
franske Linje, og skjønt et af Linjeskibene og en Fregat løb sig fast
paa en Grund i Mundingen, holdt han dog ind i Bugten, sikker paa,
al hans dristige Angreb vilde opflamme Besætningen og bringe enhver Mand til med Iver at gjøre sin Pligt. Han tog heller ikke feil.
Med Mørkets Udbrud begyndte den blodige Kamp; den nordligste
Del af den franske Linje blev angreben med knusende Magt; Kl. 10
om Aftenen sprang det store franske Admiralskib L'Orient i Luften,
og Seiren var sikker. Den opgaaende Sol lyste over et forfærdeligt
Ødelæggelsesværk; af de 13 franske Linjeskibe var 9 erobrede,
1 sprunget i Luften, 1 sat paa Grund og brændt, og 2 undslupne.
England var fra nu af i de følgende to Aar Eneherre i Middelhavet,
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og den franske Flaade mægtede ikke i lang Tid at oprette det uhyre
Tab, den havde libt ved Abukir.
Vi har opholdt os saa længe ved den berømte engelske Søhelt,
der nu var baade Viscount og Viceadmiral, fordi han saa kort Tid
efter sin Hjemkomst til
England skulde komme til
at træde op i vore egne Farvande og faa en fremragende Plads i vor Søkrigshistorie, som Lederen af Angrebet paa vor Forsvarslinje den 2den April 1801.
Den væbnede Neutralitet var til stor Fordel for
de nordiske Riger og deres
udbredte Søhandel under
Krigen mellem Vestmagterne, og saa længe den kloge Udenrigsminister A. P.
Bernstorf styrede Rigets
Anliggender, gik ogsaa alting godt. Da England, og
det ikke uden Grund, beklagede sig over den Maade,
hvorpaa Neutraliteten overholdtes, idet nemlig mange
af dets Fienders Undersaatter nedsatte sig i de nordlige Lande og drev Handel
under det neutrale Flags
Beskyttelse, maatte man
frygte for, at det skulde
gribe til at foretage VisitaUdenrigsminister A. P. Bemstorf.
tion af de af Krigsskibe
(Eflcr Thorvnldscns Buste).
ledsagede Handelsskibe, og
da Katharina den anden af Rusland, som nu ikke saa sin Regning
ved at tiltræde noget Neutralitetsforbund med de skandinaviske Lande,
men tværtimod ønskede at staa paa en god Fod med England,
traadte fiendtligt op imod Danmark-Norge og Sverig, afsluttede
disse den 27de Marts 1794 en Konvention til fælles Forsvar af Neutraliteten, dog saaledes, at al Ko n v o i blev opgiven, og i dens Sted
de saakaldte Repressalier indførte, det vil sige, at, naar nogen af
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de krigsførende Magter bemægtigede sig et neutralt Handelsskib, tog
den neutrale Magt til Gjengjæld et af den krigsførende Magts Handelsskibe i Besiddelse. De mange Krigsskibe, som udsendtes til
Nordsøen, Middelhavet, Vestindien o. s. v., havde derfor kun den
Opgave, at beskytte den neutrale Handel i Almindelighed, uden at
underlægge sig enkelte eller nogen Samljng af Handelsskibe. Under
disse Forholdsregler blomstrede Handel og Søfart, og en almindelig
Velstand tilflød de forenede Riger, saameget mere som England, der
var haardt trængt ved sine allieredes Frafald og ved de urolige, udisciplinerede Forhold der herskede ombord i Flaadens Skibe, ikke
mægtede at forstyrre de neutrale Handelsskibe i deres Virksomhed.
Men efter Seiren ved Kap St. Vincent den 14de Februar 1797, hvilken
Seir greb det engelske Folk med stor Begeistring, fik alting et andet
Udseende, og da A. P. Bernstorf døde i Juni Maaned samme Aar,
var det forbi med de fredelige Forhold. Englands Anmasselser steg,
det vilde ikke anerkjende, at fiendtlige Magters Skibsladninger, selv
om det ikke vm· Krigskontrebande, dækkedes af et neutralt Flag,
det udvidede Begrebet om Krigskontrebande til saadanne Varer som
Korn, Mel osv., og det fordrede Ret til at visitere neutrale Handelsskibe, selv om de var ledsagede af Krigsskibe. Ogsaa det franske
Direktorium gav sine Krydsere Ret til at opbringe et hvilketsomhelst
Skib, naar det havde engelske Varer ombord. Franske og engelske
Kapere og Fribyttere sværmede om paa alle Have og gjorde den
neutrale Søfart meget usikker, og da Nelson den lste August 1798
havde ødelagt den franske Flaade ved Abukir og derved sikret
Englands Herredømme i de europæiske Have, voksede dette Lands
Fordringer og Hovmod endnu mere.
Under disse Omstændigheder, og da Sverig viste sig meget lunkent i at medvirke til Søfartens Beskyttelse, maaltc Danmark-Norge
gribe til skarpere Forholdsregler, og den nye Udenrigsminister,
A. P. Bernstorfs Søn Kristian, fik udvirket, at det fordærvelige Konvoisystem fra den nordamerikanske Frihedskrigs Dage igjen blev
optaget. Flaaden kom i Virksomhed, en stræng Tjeneste paalagdes
Skibene, og ikke ringe Fordringer stilledes til Chefernes Konduite
under de vanskelige Forhold. Flere Linjeskibe tog Station ved
Kronborg for at lukke Adgangen til Østersøen for de krigsførende
Magters Kapere og Krydsere; ved Flekkerø udfor Kristianssand
stationeredes ligeledes Krigsskibe, som samlede Handelsskibene under
sig for at konvoiere dem over Nordsøen og videre; flere større Skibe
sendtes til Middelhavet, andre til Vestindien, ja selv til Ostindien
afsendtes Krigsskibe som Bedækning for en Konvoi. Det var paa
en saadan Ekspedition paa Udreisen til Ostindien, at Linjeskibet
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Oldenborg paa 64 Kanoner den 5te November 1799, medens det
laa til Ankers i Taffelbay ved det gode Haabs Forbjerg, blev overfaldet af en orkanagtig Storm. Foruden Oldenborg laa der tillige
et engelsk 74 Kanoners Linjeskib Sceptre og 4 Handelsskibe til Ankers i Bugten. Stormen tog til i Heftighed, og Skibene var stedte
i stor Fare. Paa Sceptre blev Masterne kappede; men Chefen
paa Oldenborg, Kommandørkapt. 0. Fischer, som forudsaa, at
Forlis var uundgaaeligt, beholdt sine Master, og da Ankertouget
sprang, styrede han det store Skib ind imod Kysten paa et Sted,
hvor der var blød Grund; Skibet blev Vrag, men Besætningen reddedes. Da derimod Ankertougene paa det engelske Linjeskib og paa
Handelsskibene brast, drev de uden Styr ind paa Klipperne, hvor
de søndersloges, og Besætningerne omkom. Samme Aar led den
dansk-norske Flaade et andet Tab i Fregatten Hvide Ørn, som
blev borte i Middelhavet, uden at man vidste hvorledes.
Det spændte Forhold, som efterhaanden var indtraadt imellem
de skandinaviske Lande og de krigsførende Magter, navnlig England,
kunde ikke andet end lede til Sammenstød. De første Fiendtligheder
forefaldt imellem de konvoierende Skibe og engelske Kapere, men
snart fik Stridighederne en alvorligere Karakter, og selve de engelske
Krigsskibe traadte fiendtlig op imod Konvoierne. I Vestindien, hvor
de dansk-norske Krigsskibe dog kun konvoierede de Handelsskibe,
som hørte hjemme i Danmark og Norge, forefaldt der adskillige
mindre Kampe. Saaledes blev den lste Mai 1799 et dansk Handelsskib, som sejlede underlBeskyttelse af Skonnerten Den Aarvaagne,
Premierløitnant B. U. Middelboe, angreben af en i de vestindiske
Farvande bekjendt Kaper paa 18 Kanoner, The Experiment,
Kaptain Parker Kop p elm an n ; Middelboe sendte den først nogle
Kugler og derefter det glatte Lag, hvorpaa den flygtede og undslap,
efterat være forfulgt i flere Timer. Kort efter havde Experiment
en varm Kamp med en anden dansk Skonnert Iresine, Premierløitnant Lillienskjold, som, skjønt han kun havde halvt saamange Kanoner som Kaperen, dog sloges med ham i 6 Timer uden
Resultat. Da forsøgte Lillienskjold at efterligne Tordenskjolds bekjendte Fif og sendte sin Styrmand i et Fartøi ombord til Koppelmann for at melde, at han ikke mere kunde slaas, da hans Krudt
var opbrugt, men at han var rede til at modtage Entring. Den engelske Kaperkaptain beholdt Styrmanden og Baadfolkene som Fanger,
men modtog Udfordringen, klappede paa Siden af Iresine og forsøgte Entring; han blev imidlertid slaaet tilbage og selv taget tilfange.
Man fandt det nu fornuftigst at udveksle Fanger og skilles ad, efterat
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Iresine havde faaet 3 Mand dræbte og 14 saarede, men Kaperen
mange flere.
Adskillige Kampe forefaldt med Kaperne i Vestindien det følgende
Aar, 1800. Den lste September sloges saaledes Den Aarvaagne,
der nu førtes af Premierløitnant Ha ns Fæ d der, med en engelsk
Kaper udenfor Kristianssted paa St. Croix; Chefen faldt, hvorefter
Sekondløitnant Kristoffer Liitken tog Kommandoen, og, da Kaptainløitn. Karl VPhelm Jessen kom til med Briggen Lougen,
drev de i Forening Kaperen paa Flugt.
I :Middelhavet forefaldt der ingen egentlige Kampe imellem de
fremmede Kapere og de dansk-norske Krigsskibe, da disse var dem
for stærke; derimod maatte der overfor de engelske Orlogsskibe vises
den største Forsigtighed og Bestemthed, hvorpaa følgende Tilfælde
afgiver det bedste Eksempel. Kaptain Jost van Dockum, en dygtig Sømand og flink Officer, førte med sin Fregat Havfruen en
Konvoi paa 12 Skibe over Middelhavet, da han den 24de December
1799 nogle Mile Øst for Gibraltarstrædet traf sammen med 3 engelske
Fregatter, som sendte Fartøier ud for at visitere hans Konvoi. Skjønt
van Dockum advarede dem imod , hvad han ansaa for en ulovlig
Handling, havde de dog allerede visiteret 7 af Handelsskibene, da
Havfruen drev Baadene bort med skarpe Skud, hvorved en engelsk
Matros blev haardt saaret. Fregatterne tog deres Fartøier ombord
og seilede bort; men da van Dockum ankom til Gibraltar med sin
Konvoi, truede den kommanderende engelske Viceadmiral Lord Keith
med at holde ham tilbage, for at han for en engelsk civil Domstol
kunde forklare sin Opførsel og kræves til Regnskab for at have bragt
en engelsk Undersaat i Livsfare, og kun den bestemte Maade, hvorpaa van Dockum oplraadte imod denne Anmasselse, befriede ham
for den engelske Admirals Fordring. Ved en ligesaa bestemt Optræden undgik han det følgende Aar en lignende Ydmygelse, da han
ved Kap Gate atter havde et Sammenstød med 3 engelske Fregatter.
Større Betydning end alle disse Skjærmydsler fik dog den Kamp,
som fandt Sted ved den østlige Indgang til Kanalen udfor Dawns
den 25de Juli 1800, og under hvilken de første Skud veksledes imellem dansk-norske og engelske Krigsskibe. Fregatten Freia paa 40
Kanoner, ført af Kaptain Peter Krabbe, kom seilende med en
Konvoi af seks Handelsskibe, der var bestemt til Middelhavet, da
den paa den nævnte Dag et Par Timer før Solens Nedgang traf
sammen med en engelsk Eskadre paa tre Fregatter, en Korvet, en
Brig og en Lugger, ført af Kaptain Sir Thomas Baker paa Fregatten Nemesis. Den engelske Kaptain sendte en Officer ombord
i Freia for at forlange Konvoien visiteret; men Kaptain Krabbe
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afslog dette bestemt, og den engelske Officer maatte gaa tilbage med
uforrettet Sag. Da kort efter et Fartøi fra Kommandoskibet i Eskadren roede over imod det nærmest liggende Skib i Konvoien for at
visitere det, blev der fra den danske Fregat affyret et skarpt Skud
imod det . . Det engelske Svar herpaa var det glatte Lag fra alle 3
Fregatter og Kampen begyndte, en Kamp, hvori Freia kjæmpede
mod den tredobbelte Overmagt. Efterat den danske Fregat havde
værget sig tappert i en god Time, faaet flere Grundskud og Reisningen stærkt forskudt, maatte
Krabbe synkefærdig stryge sit Flag
for den overlegne Fiende. Uagtet
Danmark ikke havde Krig med
England, blev saaledes dog et af
dets Krigsskibe erobret og indlagt
paa Downs Rhed, Syd for Themsens Munding; men sit danske Flag
fik F ret a Lov til at beholde, og
Krabbe modtog af sin Regjering
en Anerkjendelse for sin Handlemaade, ledsaget af en Æressabel
med Guldbeslag.
Den 29de Juli 1800 overrakte
den danske Gesandt i London Grev
Wedel Jarlsberg Regjeringens KlaKnplnln P. Krabbe, Chef for Fregnllen Freln.
ge over dette Overgreb fra engelsk
(Snmlldlgl Slik),
Side. Klagen havde tilfølge at der
udspandt sig en Noteveksling imellem de to Regjeringer. England
afsendte Lord Withworth som ekstraordinær Gesandt til Kjøbenhavn,
og for at støtte hans Forslag og give hans Fordringer mere Vægt,
afgik samtidig Viceadmiral Dickson med en Flaade paa 19 Skibe til
Sundet og ankrede op udfor Helsingør. For at holde et vaagent
Øie med denne betydelige Styrke, blev 4 Linjeskibe under Kommando af Kommandør Otto Liitken stationerede sønden for den
engelske Linje ved Indgangen til Sundet.
Den engelske Gesandts Nærværelse i Hovedstaden bevirkede, at
Grev Kristian Bernstorf allerede den 29de August afsluttede med
det engelske Sendebud en foreløbig Overenskomst, ifølge hvilleen
Retten til at visitere Skibe, som seilede under Konvoi, skulde være
et aabent Spørgsmaal og Gjenstand for nærmere Forhandling, hvorimod den dansk-norske Regiering forpligtigede sig til at opgive Konvoieringen, saalænge Forhandlingerne stod paa. Som Følge af denne
Overenskomst bleve Freia og dens Konvoi frigivne, efterat Fregatten
Vor Sømngt.

D.
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var istandsat for e1rgelsk Regning. Men i Rusland, hvor Pau I
den første i Aaret 1796 havde fulgt sin Moder Katharina den anden
paa Tronen, var Stemningen slaaet ganske om; det slullede sig nu
nærmere til den fransk.e Republik, Lraadte fiendtligl op imod England, sluttede med Sverig en væbnet Neutralitetslraktal paa samme
Grundlag som i 1780, og søgte at tvinge den danske Regjering til at

Frcgallcn Frcla i linmp med cngclslrn 1· rc~uttcr \'l!tl lnd,-:nngcn Ul Knnalcn lien :!f>tlc Jull l KOO ,
(~lnlcri nr Lo nn lng),

indgaa i det samme Forbund. Allerede under Grev Bernslorfs Forhandlinger med den engelske Gesandt havde den russiske Afsending
i Kjøbenhavn gjort ham Forestillinger i den antydede Retning, og
senere indtog det russiske Hof en saa truende Holdning overfor Danmark-Norge at Grev Bernstorl·, rigtignok betingelsesvis, maatte
finde sig i den 16de December 1800 at tiltræde den væbnede Neutralitetstraktat, hvortil Preussen ligeledes havde sluttet sig.
Denne Overenskomst stod i fuldkommen Modstrid med den
Overenskomst der den 29de August samme Aar var bleven sluttet
med England, og Lederne af Landets udenrigske Politik begik ved
denne Fremgangsmaade et Misgreb, der nødvendigvis maalte drage
Ulykken efter sig. l\Ied den ene Haand underskrevet et Dokument
der frafaldt al Konvoiering, med den anden et Dokument, der netop
fastslog Konvoiering som sit Udgangspunkt; denne farlige Dobbelthed kunde kun fremkalde en pinlig Følelse hos alle og den Mand
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som havde Ansvaret, Udenrigsministeren Kristian Bernstorf, følte
godt selv den skjæve Stilling Landet var bleven bragt i ved hans
Politik. Hans Forklaring paa Englands bestemte Forespørgsel om
hvad der var foregaaet, var holdt i saa s, æv ende og undvigende
Form, at den kun kunde bidrage til at forværre Forholdet imellem
de to Magter.
Englands Svar paa den Bernstorfske Note var en Kabinetsordre
af 14de Januar 1801 som befalede at beslaglægge alle russiske, svenske
og danske Skibe, som maatte træffes i engelske Havne, men samtidig
søgte det ved sin Gesandt D ru mm ond i Kjøbenhavn at formaa
Bernstorf til at træde tilbage fra Neutralitetstraktaten . Dette foranledigede den russiske Regjering til at træde op med større Bestemthed, den lod det dansk-norske Sendebud i Petersborg tilstille sine
Kreditiver, kaldte sin egen Gesandt bort fra Kjøbenhavn og anvendte
saadanne Trusler, at Kronprins Frederik omsider den 27de Februar
1801 stadfæstede Neutralitetstraktaten. Hermed var Krigen med
England erklæret.
Den første Kamp, som dog kun var af ringe Betydning, forefaldt
i Vestindien. Til St. Croix, hvor Generalguvernøren V i Ih e I m Lindem an n boede, var der naaet et fra St. Thomas udgaaet Rygte om, at
de engelske Krigsskibe ved de vestindiske Øer havde faael Ordre til
at bemægtige sig de danske Besiddelser, og Lindemann sendte derfor
den 3die Marts de to ved Kristianssted liggende Ki;igsskibe, Briggen
Longen paa 18 Kanoner, Kaptainløitnawt Jessen, som vi allerede
kjender fra hans Kamp med den engels'Ke Kaper , og den tidligere
nævnte Skonnert Den Aarvaagne, til St. Thomas for at indhente
nærmere Efterretning. .Jessen maatte anvende Forsigtighed, da han
kunde risikere at møde engelske Krigsskibe og ikke vidste, hvorledes
han skulde træde op imod disse, og han lod derfor Skonnerten holde
sig i nogen Afstand agterude, for at den kunde vende om og bringe
Melding til St. Croix, hvis Longen blev angrebet. Denne Forholdsregel viste sig at være heldig. Da de to Skibe nærmede sig St.
Thomas, kom to engelske bevæbnede Skibe, The Arab paa 26 Kanoner, Kaptain John Perkins, og Kaperen Eksperiment paa 18
Kanoner, seilende ned imod dem. Arab holdt lige imod Lougen
og sendte det, uden foregaaende Varsel, tre skarpe Skud, og da
Jessen raabte over til Engelskmanden, hvad Grunden var til denne
Optræden, og sendte ham et enkelt Skud, fik han det glatte Lag til
Svar. Dette foregik ikke langt fra St. Thomas's Havn. Da Den
A arv a agn e saa de engelske Skibes Angreb, vendte den straks,
satte Kursen med Force af Seil mod Syd til det 10- 11 Mile fjernede
Kristianssted , og blev haardt forfulgt af Eksperiment; men den
48"'
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danske Skonnert naaede Havnen uden at blive opseilet. Imidlertid
fortsattes Kampen imellem Arab og Longen, som lidt efter lidt
nærmede sig St. Thomas Havn, og begge Skibene begyndte at blive
temmelig tilredte, da et velrettet Skud fra Longen overskjød del
Toug, hvori Ara b's Anker hang under Kranbjælken. Ankeret faldt
og hang under Bougen; det kunde vel ikke naa Bunden, men

Orii:gcn LuuJ{cno; J\m1111 ved St. 'l'hommt med to cnl{clskc Fregatter den :kl ic Murl s lKOl.
(G,immclt llillcclc),

generede dog saalcdes Skibets Manøvrer, al Kampen maalle ansees for tabt. Da Lo ugen tyede ind under Pyntbatteriets Kanoner
ved Indløbet til Havnen, forlod Ara b Farvandet og seilede til Tortola for at istandsætte Skaden. - I de sidste Dage af Marts overgav de dansk-vestindiske Øer sig dog til den engelske Overmagt,
og saavel Longen som Den Aarvaagne faldt derved i Engelskmændenes Hænder.
I Europa forberedtes imidlertid langt større Begivenheder. England, der, som Lord Nelson havde forudsagt, efterat have begyndt
Krigen med næsten hele Europa som allieret, nu havde vendt hele
Europa imod sig, maatte gjøre et kraftigt Skridt for at forsøge at
sprænge det nordiske Neutralitetsforbund, der udelukkede det fra hele
Fastlandets Kyststrækning, lige fra St. Petersborg til Elbens Munding. Det var navnlig Rusland, der stod i Spidsen for Forbundet,
som skulde rammes, og skjønt dette kunde gjøre sig til af en Flaade
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paa 80 Linjeskibe, fordelte mellem Sortehavet, Middelhavet og Østersøen, saa var dog det samlede Antal af kampdygtige Linjeskibe paa
det sidste Sted kun omtrent 20, og selv disse, hvoraf 12 var samlede ved Reval, stod i Henseende til Kampevne og Besætningernes
Øvelse langt tilbage for de engelske krigsvante Skibe. Men i Kjøbenhavn var man i Begreb med at ruste 10 gode Linjeskibe, og i Karlskrona 11, og naar disse 21 Skibe, hvis Besætninger maatte antages
at være ikke lidet dygtigere end de russiske, forenede sig med de
russiske Skibe, kunde der dannes en meget kraflig Flaade. Preussen,
der nu ogsaa -var traadt fiendtligt op imod England og havde afspærret sine Havne, kunde ingen Skibe stille.
Den engelske Regjering kunde nu gaa en af to Veie, nemlig enten
søge at formaa de skandinaviske Lande til at træde ud af Nentralitetsforbundet, eller sprænge dette med Vaabenmagt. Den første
Vei var den nemmeste, men den maatte i hvert Fald støttes af Vaaben og af en truende Holdiling, og i Vinterens Løb samledes derfor
i Yarmouth en stor engelsk Flaade, bestemt til, naar det fordredes,
at afgaa til Østersøen. Der herskede imidlertid i England Frygt for
Østersøens indviklede Farvande, Grunde og stormfulde Veir, navnlig
om Vinteren, og Regjeringen ,·ar derfor betænkelig ved at sende Flaaden afsted før Sommeren· men da i Slutningen af Februar 1801
Ministenet Pitt afløstes af Ministeriet Addington , og da Lord Spencer afløstes som første Admiralitetslord af Manden med den jærnfaste
Villie, Lord John Jervis, Earl af St. Vincent , hævedes al Tvivl,
og bestemte Skridt skulde foretages. Man vilde sende en overordentlig Gesandt til Kjøbenhavn for at underhandle, og samtidig lade
Flaaden afgaa til Øresundet. Lykkedes Underhandlingerne, skulde
Flaaden seile videre for at ødelægge den russiske Flaade i Reval ; lykkedes de ikke, skulde man straks, inden Aarstiden tillod de nordiske
Flaader at forene sig, angribe og ødelægge dem en for en.
Flaadeafdelingen i Yarmouth Iaa derfor allerede i Begyndelsen
af Marts Maaned i fuld Ekvipering, og Udrustningen dreves saa ivrigt, at der paa Værfterne og ombord i Skibene arbeidedes ved Lys
hele Natten. For at gjøre et sidste Forsøg paa at udrette noget ad
Forhandlingernes Vei var en speciel Gesandt Sir Nicholas Vansittart
afgaaet til Helsingør ombord i Fregatten Blanche, og Gesandten
forlangte ved sin Ankomst til Kjøbenhavn, at Danmark skulde fratræde Neutralitelsforbundet og indrømme den engelske Flaade uhindret Gjennemfart til Østersøen. Da Regjeringens Svar paa dette Forlangende var et bestemt Nei, maatte Storbritanniens Gesandt ·vende
tilbage med uforrettet Sag, og Sir Nicholas's Afreise fra Kjøbenhavn
betegner Tidspunktet for Underhandlingernes endelige Afslutning.
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Den 12Le Marts var Flaaden i Yarmouth seilklar, og samme Dag
lettede den Anker, 53 Seilere stærk, under Sir Hyde Parkers Kommando. Hans Flag vaiede fra Tredækkeren London paa 98 Kanoner, og under ham kommanderede Viceadmiral Horatio Nelson (Flagskib St. George) og Kontreadmiral Gravis (Flagskib De fi an ce). En Landgangsstyrke, beslaaende af del 49de Inf'anleri-Hegiment, 2 .Jægerkompagnier og en Arlilleriaf"deling fulgte med Flaaden, all under Kommando ar Oberst
Slewart. - Lord Nelson, som netop var kommen hjem
fra Middelhavet, hawle i .Januar Maaned heisl sil
Viceadmiralflag paa Tredækkeren San .Joseph og
var afgaaet til Kanalllaaden, som dengang komman deredes ar Earl St. Vincent. l Kanalen fik han
Ordre til al gaa ombord i Tredækkeren S l.
George, afhente 7 Linjeskibe i Portsmouth
og begive sig med disse til Yarmoulh , ll\'or
han ankom i Begyndelsen af Marts i\laaned.
Det var en besynderlig Sædvane, som fulgtes
i den engelske Marine paa den Tid, al den
kommanderende Admiral, navnlig for at hans
personlige Fordringer til Bekvemmelighed og
rummelig Plads kunde blive lill'redsslillel,
skulde have sit Flag vaiende fra en Tredækker, uaglel disse Skibe var mere langsomme
og mindre haandterlige end de andre. Lord
Nelson selv fordømte denne Skik og fandt
del uforstandigL, at den engelske Flaade nu
da Heisen gik Lil Østersøen, i hvis Farvande
mindre Krigsskibe maalte være al forelr:ckke,
belemredes med to Tredækkere, der senere
viste sig at være' mere Lil Besvær
end til Gavn.
Ved Valget af de to ledende
Mænd, Parker og Nelson, havde
den engelske Regiering valgt med
V:1gthu,•cnde Matros fra Begyndelsen nf del Hldc
Anrhundrcde.
stor Betænksomhed. Nelson maalle
(Efter Slik or J,ohdc).
være Manden, han maatte i ethvert Fald med paa Ekspeditionen; men da Lord Spencer, belært
af Nelsons uheldige Optræden i :'1/eapel frygtede for, at han skulde
mangle den Besindighed og Omsigt, som vilde være fornøden for en
'h øistkommanderende paa del forestaaende vanskelige Togt, ønskede
Jmn at stille ham under en høierestaaende Officers Kontrol. Man
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ventede nemlig, at Parker, der som en af .Marinens ældre erfarne
Officerer ikke alene nød stor Anseelse men ogsaa var bekjendt som
en besindig og kløgtig Mand i alle vanskelige Tilfælde, først og
fremmest vilde optræde med Forsigtighed og Maadehold, og ved
at give ham Nelson til næstkommanderende i Kommandoen, var
man sikker paa, at denne Handlingens Mand 111ed sin umættelige
Ærgjerrighed og frygtelige Energi vilde være en passende Modvægt
til den høistkommanderende. Nelsons Rang var heller ikke høi
nok til den øverste Ledelse; vel havde han udført Bedrifter, der
berettigede ham til at betroes de høieste Stillinger i Flaaden; men
Forholdene i England var dog saaledes, at dette ikke ret vel lod sig
gjøre. r de lavere Grader skete Forfremmelserne ved Valg eller
maaske rettere ved Protektion, i de høiere maatte Ancienneteten følges med mere Strænghed, og her var det ikke saa let at springe
ældre Kammerater forbi. Saaledes gik det til, at Helten fra Abukir
ikke blev høistkommanderende paa Ekspeditionen til Østersøen.
Nelson havde imidlertid selv ventet, at han som den mest populære Admiral i England og efter sine glimrende Bedrifter i Middelhavet, var bleven sat i Spidsen for Ekspeditionen til Østersøen, og
af hans Korrespondance fremgaar det, at han ikke var tilfreds med
denne Kommando, da han havde en Forudfølelse af, at han her
kom til at tjene under en Mand, med lwis Karakter han ikke kunde
sympatisere, og som han ikke engang mente vilde være i Stand til
at løse den vanskelige Opgave paa en tilfredsstillende Maade.
I et Brev til Lord St. Vincent, hvori Nelson omtaler sin Udkommando og sin nye Chef, forekommer der følgende Linjer, der trods
deres Korthed giver et godt Indblik i de to Admiralers høist forskjellige Karakter.
»Vor Ven « - skriver Nelson om Parker - »er lidt ængstelig
for de mørke Nætter og Ismarkerne; Mænd maa lade staa til, der
er ingen Brug for nervøse Gemytten .
Og i et andet Brev, skrevet paa Overreisen i Nordsøen, skriver
han: ,, Veiret er meget koldt, vi har ha.vt megen Sne og bidende Frost.
Jeg har endnu ikke seet den høistkommanderende og har ikke modtaget nogen officiel Meddelelse om nogetsomhelst. Alt, hvad jeg
har erfaret om vore Planer, misbilliger jeg i høieste Grad. Hæder
kan der vel komme ud deraf men ikke noget godt. .Jeg hører ligeledes, at vi skal ankre udfor Kronborg i Stedet for ved Kjøbe1,1lrnvn,
hvad der vilde give vore Fordringer mere Vægt. En dansk Minister
vilde betænke sig to Gange paa at sætte sit Navn under en Krigserklæring mod England, naar han det næste Øieblik. sandsynligvis
vilde se sin Herres Flaade skudt i Brand og Hovedstaden i Ruiner;
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- men ude af Øie ude af Sind siger et gammelt Ord. De Danske
maa se vort Flag vaie, hver Gang de løfter deres Hoved. « Medens
den engelske Flaade under østlig Storm arbeidede sig frem over
Nordsøen, var alt Liv og Virksomhed i Kjøbenhavn. Under de diplomatiske Forviklinger med England havde man i Vinterens Løb begyndt at ekvipere" nogle Linjeskibe paa Værftet; men del var dog
først ud paa Foraaret,
da det stod klarl, at
det truende Uveir fra
Vest ikke vilde skaane Danmark paa sin
Vei, al der med Alvor
ble\' taget fat paa at
bringe Landet i saa
kampdygtigStand som
mulig inden Stormen
brød løs.
Berlingske Tidende
for Mandag den 23de
Marts bragte i en Skrivelse fra Hamburg
Efterretningen til Hovedstaden om den engelske Flaades Afseiling.
»Med en i Forgaars
ankommen Kuller «
stam· der, »som medJ\ommmulur Olfer t n schcr.
bragte en Kurer der
(Efter Mimlcblndc l om !Men Apl'il 1801 )
skulde gaa fra Lontlon
til Berlin, har man faaet den Efterretning, at en Flaade paa nogle
og tyve engelske Krigsskibe under Admiral Nelsons Kommando er
afseilet til Sundet. Den herværende engelske Konsul har tilkjendegivet de her liggende engelske Skibe, at de ufortøvet skal afseile
herfra og begive sig til den ved Mundingen af Elben liggende KonvoiFregat. «
Og i samme Nummer af Avisen læser man fra Kjøbenhavn:
»Vore Udrustninger fortsættes med overordentlig Iver, og Regjeringen gjør de bedste Anstalter til at værne om Landet og hævde
dets Selvstændighed. Enhver oplives af den hæderlige Følelse at
forsvare sit Fædreneland og daglig melder der sig et stort Antal
frivillige til Tjeneste. Defensionen paa Rheden er i fuldkommen Stand. «
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Sø-Defensionen paa Kjøbenha,•ns Rhed, der i Løbet af Marts
Maaned under Kommandør Olfert Fisehers Kommando var bleven
udlagt for at dække Hovedstaden mod et muligt Bombardement,
var bleven armeret og bemandet i største Hast. Begivenhederne
havde udviklet sig med en uventet Hurtighed, man havde til det
sidste klynget sig til det Haab, at det endnu skulde lykkes at stille
England tilfreds, saa nu da Fienden stod for Døren, nu da man hver
Dag kunde vente Melding om, at den engelske Flaade havde passeret
Skagen, laa den egentlige Flaade i sit Vinterleie, aftaklet og uden Mandskab, og man valgte da at tage hvad der var ved Haanden og i den
korteste Tid kunde klargjøres; Blokskibe og Pramme, alt hvad der
kunde flyde paa Vandet og bære en Kanon maatte frem og blev
indlemmet i Forsvarslinjen.
Defensionen strakte sig omtrent fra Middelgrundens Sydende,
langs Kongedybets vestlige Side, støttet til Refshalegrunden Nord paa
indtil Batteriet Trekroner, og bestod af følgende Skibe:
DEFENSIONEN PAA l{JØBENHA VNS HHED.

Antal

Besætnlng

Chef

Blokskib Prøvesten ...... ..
Wagrien ..........
Kavalleripram Rcndsborg ...
Nyborg .....
Blokskib ,Jylland ..........
Stykpram Sværdfisken ......
Blokskib Kronborg .........
Stykpram Haien .. .... . .....
Korvet Elven .. .. ..... . .. ..

58
52
20
20
54
18
22
18
10

529
300
211
221
425
176
223
175
88

Blokskib Dannebrog ... .. . . .

60

357

Kavalleripram Aggers hus ....
Flaadebatteri Nr. 1 .......
Linjeskib Sjælland . ... ....
Blokskib Charlotte Amalie ..
Stykpram Søhesten ... . .....
Linjeskib Holsten ..........
Blokskib Inclfodsretten ......
Defensionsfregat Hjælperen . .

20
20

214
129
533
241
178
400
394
269

Kaptain Lorenz Fjelderup Lassen
Frederik Risbrich
i{aptainløitnant Christian Egede
Carl Rothe
Kaptain Otto Branth
Sekoncltløitnant Søren Sommerfeldt
Premierløitnant Jens Hauch
Sekondtløitnant Nicolai Muller
l{aptain, Baron Hans Holsten
( Kommandør Olfert Fischer
Kaptain Albrecht Braun
Premierloitnant Thomas Fasting
Sekondtløitnant Peter "'illemoes
Kaptain Ludvig Harboe
Hans Koefoed
Premierløitnant Bernhard MiddelJJOe
Kaptain ,Jacob Arenfeldt
Albert de Thurah
Premierløitnant Peter Lillienskjold

Navn

Kanon-

74

I

26
18
60
64
16

I\

Det var ialt 2 Linjeskibe, 7 Blokskibe, 1 Flaadebatteri, 3 Stykpramme, 3 Kavalleripramme, 1 Defensionsfregat og 1 Korvet. Blokskibene, Flaadebatteriet og Stykprammene laa ubevægelige for 4 An-
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kre, de øvrige Skibe i Linjen laa f9rtøiede for to Ankre, havde
Reisning, men paa et Par Undtagelser nær ingen Seil underslaaet.
Paa lndrerheden laa endvidere under Kommandørkaptain Steen Bille
2 Linjeskibe, 1 Fregat og 2 Brigger, men saavel denne Eskadre,
som 11 Kanonhaade, der laa til Ankers paa grundt Vande ind imod
Refshalen, kom ikke til at spille nogen Rolle under Kampen.
Der kunde reises adskillige Indvendinger mod den hele Anordning paa Ydrerheden og imod, at ikke bedre Skibe, som var til
Raadighed, lagdes ud i Slaglinjen og navnlig styrkede dennes sydlige
Fløi, der nr det svageste Punkt; der kunde fremdeles indvendes,
at Billes Eskadre, nemlig Linjeskibene Danmark og Trekroner,
hver paa 74 Kanoner, Fregatten Iris paa 40 og Briggerne Sarpen
og Nidelven, hver paa 18 Kanoner, der allerede i Januar Maaned
var udlagt paa Indrerheden for at afgaa til Norge som Konvoi, men
ikke kom afsted paa Grund af den engelske Flaades Afgang til
Sundet, ikke idetmindste henlagdes i Kroneløbet istedenfor de lo
store Blokskibe, som da kunde have faaet Plads i Linjen; ligeledes
kan den Indvending gjøres, at man tøvede for længe med al indkalde Besætningen til Skibene, saa at man, da Faren for Angreb
blev overhængende, i Hast maatte tage det Mandskab, man kunde
faa, Skippere og Styrmænd til Officerer, Haandværkere og Tjenestetyende, de saakaldte Femtenrigsdalerskarle, fordi de fik 15 Rdl.
Kurant i Haandpenge, og hvoraf der i Kjøbenhavn alene meldte sig
over 1000, Lil Artillerister og Matroser. Men Grunden hertil maa
have været, al, naglet England foretog den store Rustning, vilde
ingen ret lro paa, al det skulde komme Lil Krig med den store Sømagt. Først da den engelske Flaade ankom til vore Farvande, da
man hørte, al den berømte Nelson var med, først da Underhandlingerne med Vansillart var afbrudte og han tilligemed Drummond
var afrejst med Fregatten Blanche, først da den dansk-norske
Regjering endelig havde besluttet at lægge Embargo paa engelske
Skibe, først da begreb Folket, at det var Alvor, at Sværdet skulde
afløse Pennen og Munden, og nu blev det grebet af en almindelig
Begeistring.
Studenterne gik i Spidsen for Bevægelsen og traadte sammen
i »Kronprinsens Livjægerkorps « 1000 Mand stærk; ligeledes dannedes »Kongens Livjæ.gerkorps c, og med Iver og Lyst tog man fat
paa Øvelser og Eksercits.
Ogsaa i Sverig, !hvor man ikke tidligere havde indtaget nogen
bestemt Holdning i Spørgsmaalet, begyndte Regjeringen nu ved den
engelske Flaades truende Nærhed at røre sig for Alvor, og den svenske
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Konge, Gustav IV Adolf, bestræbte sig med ærlig Villie for at række
Danmark en Haand, hvis det skulde komme til Kamp.
Den 26de Marts skrev Kong Gustav til den høistkommanderende
Admiral i Karlskrona, GreY Wachtmeister, for at paaskynde Udrustningen af den svenske Flaade, og i Brevet hedder det: , det vilde
smerte mig ikke at se min Flaade deltage med Hæder i den maaske
nær forestaaende Kamp «.
Og faa Dage efter, den 31te Marts svarede Wachtmeister tilbage:
» Flaaden er klar, og seiler med første gode Vind «.
Men da var det allerede for sent. Slaget havde staaet i Kongedybet da den gode Vind kom og den svenske Flaade stak i Søen
fra Karlskrona Havn.
Medens man saaledes paa begge Sider af Sundet rustede sig til
Kamp I var den engelske Flaade den 21de Marls gaaet til Ankers
mellem Gilleleie og Kullen. Der havde under Forhandlingerne
imellem Parker og Nelson været fremsat to Forslag, hvoraf det ene
gik ud paa at seile lige til Kjøbenhavn, angribe og ødelægge de udlagte Skibe og derefter fortsætte Kursen til Østersøen, medens det
andet bestod i at gaa med Flaaden gjennem Store Bælt til Østersøen og her dele den i to Dele, hvoraf den ene skulde gaa Nord
paa gjennem Drogden og angribe Kjøbenhavn, den anden fortsætte
Reisen til Reval. Parker som nærede en mærkelig Frygt for Kronborgs Kanoner og ansaa det for et dristigt Foretagende at seile forbi
denne Fæstning, valgte den sidste Plan, uagtet flere af de høitstaaende Officerer raadede derfra; og den 26de Marts lettede hele Flaaden
og satte Kurs Nord om Sjælland henimod Hesselø; men den naaede
ikke langt. Parker blev tvivlraadig, han nærede Frygt for det ubekjendte Farvand i Store Bælt og for senere at dele Flaaden, laante
Øre til dem, der var stemt for den anden Plan, vendte atter med
Flaaden, og inden Aften laa den igjen paa sin tidligere Ankerplads.
Fiendens Nærværelse i de danske Farvande vakte naturligvis
endel Bestyrtelse i Helsingør, hvor man fra Byens Kirke O'g Kronborgs Taarne holdt Øie med Flaaden, og som ei1 Løbeild forplantede
Efterretningen sig til Hovedstaden. Paa Gader og Stræder, paa
Værtshuse og offentlige Steder, overalt hvor Folk traf sammen, diskuteredes den vigtige Nyhed. Imidlertid blev den engelske Flaade
rolig liggende paa sin Ankerplads ved Indgangen fil Sundet og indtog en afventende Holdning. Allerede den 23de Marts var Fregatten
Blanche ankommen fra Helsingør; den havde de engelske Afsendinge Drummond og Vansittart ombord, der vendte tilbage med uforrettet Sag og meddelte , at man i Kjøbenhavn rustede paa Liv og
Død. Men desuagtet hengik der 3 Dage inden Flaaden gav noget Livs-
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tegn fra sig. Først den 27de Marts afsendte den engelske høistkommanderende en Officer til Kronborg med en Skrivelse til Fæstningens
Kommandant, hvori Admiral Parker forespurgte om der var givet Befaling til at fyre paa den engelske Flaade, hvis den løb ind i Sundet.
Oberst Stricker, der førte Kommandoen paa Kronborg, svarede
tilbage, at han endnu ingen Ordre havde modtaget Lil at hindre
Flaadens Gjennemseiling, og da han ikke menle sig kompetent Lil
at give et afgjørende Svar paa Admiralens Forespørgsel, af'sendle han

Den cngclshc Flnndc g'.nor gennem Øresund den 30lc Marts 1801.
( Eflcr ~l nlerl ur Frid rl ch) .

ufortøvet en Kurer lit Kjøbenhavn for al modtage nærm ere Instruktioner, og allerede meste Dag mod log Admiral Parker Svarel fra
Oberst Stricker, hYori det hed: , Som Soldat kan jeg ikke blande
mig i Politik ; men jeg har ikke Frihed til at tilstede en Flaade,
hvis Bestemmelse endnu er ubekjendt, at nærme sig Kanonerne paa
den Fæstning, jeg har den Ære at have Kommando over. «
Dagen efter - den 29de Maris - afsendte Admiral Parker en
Skrivelse til Kronborgs Kommandant som fjærnede al Tvivl om
Englands Hensigter og om Flaadens Bestemmelsessted. »Undertegnede har blot at melde « - skriver den engelske Admiral - , at da
han finder det danske Hofs Hensigter fiendtlige mod Hs. storbritanniske Majeslæt, anser han Skrivelsen for en Krigserklæring og
kan derfor ikke efter sin Instruktion afholde sig længere fra Fiendlligheder, hvor meget det end strider mod hans Tilbøielighed. «
Den 30te Marts om Morgenen blæste det en Merseilskuling af
N. N. V. og Flaaden lettede. Linjeskibet »Monarch « var i Spidsen
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for Avantgarden og i Kjølvandet paa dette Skib stod den engelske
Linje ned imod Kronborg, holdende sig midt i Farvandet. medens
Bombarderflotillen der var ankret op nærmest Landet, begyndte Beskydningen af Byen. Saasnart Mona r c h var indenfor Rækkevidde,
aabnede Stricker Ilden fra Kroi;iborgs Kanoner; Klokken var da 7
og Skydningen vedligeholdtes fra dansk Side med stor Heftighed.
Flaadens Centrum var endnu under Opseiling, men Skib efter Skib
kom op og gav det glatte Lag i Forbifarten. De danske Kugler
gjorde kun ubetydelig Skade ombord i Skibene, og da man her saa,
at den svenske Side af Sundet forblev tavs uden at løsne et Skud,
holdt Flaaden lidt østligere i Farvandet, og under Matrosernes Hurraraab og Vittigheder om Skydningen fra Kronborg stod Flaaden rolig
sin Kurs Sundet ind. Fæstningens Kugler regnede ned imod den,
men vandede langt indenfor Linjen, og saavidt vides, blev under
Forbiseilingen ikke en eneste Mand ramt af Ilden fra Kronborg,
hvorimod en Kanonsprængning ombord i et af Skibene dræbte og
kvæstede adskillige. Ved Middagstid ankrede Flaaden i en udstrakt
Linje fra Hveen m •er imod Taarbæk. I Kjøbenhavn var alle kommen paa Benene ved Lyden af Kanon tordenen Nord fra, Generalmarscben lød i Gaderne, hver Mand mødte paa sin Alarmplads, og
den kongelige Familie begav sig til Rosenborg Slot. Men den engelske
Flaad~ blev liggende paa sin Ankerplads i Sundet, og fra Toldboden
og Langelinje saa man med blandede Følelser paa det smukke, imponerende Skue.
Dagen den 30te Marts gik rolig ben.
Efterat Parker selv med Nelson og flere af de høiere Officerer
med Luggeren La r k havde foretaget en Krydstur ned imod Kjøbenhavn, havde udspeidet Stillingen og seet, hvorledes Skibene laa i
Kongedybet og paa lndrerheden, holdtes endnu samme Aften Krigsraad ombord paa London. Meningerne var, som saa ofte ved
slige Lejligheder, delte, de fleste ansaa Angrebet for et voveligt
Foretagende; men Nelson gjorde kort Proces og tilbød at ødelægge
hele den danske Forsvarslinje i en Time, naar Parker vilde overlade
ham 10 Linjeskibe og Massen af Flaadens mindre Skibe dertil.
Tilbudet blev modtaget, efterat Parker endnu havde føiet 2 Linjeskibe til, og dermed var den Sag afgjort.
Nelson stod her for en Opgave, der noget lignede den, som var
ham stillet ved Abukir. Under Seil skulde han trænge ind i en
Snævring og angribe en til Ankers liggende Flaade. Men ved Abukir
kunde han holde lige ind i Bugten, dele sin Flaade i to Dele og
angribe Fiendens nærmeste Fløi fra begge Sider; det kunde han
ikke gjøre her. Den nærmeste Fløi beskyttedes af Batteriet Trek.ro-
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ner og var uden Sammenligning den stærkeste, og at forsøge paa at
trænge ind imellem Grunden og Skibene med en Del af' Flaaden,
var altfor voveligt; at rette Angrebet mod denne Del var at »tage
Tyren ved Hornene «, hvad Nelson ikke ansaa for tilraadeligt, og
efter en nøie Vurdering af den hele Stilling og Undersøgelse af' For,. -
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An grebs- og Forsvarsstyrken for og under Slugcl den 2dcn April 1801.
A. Nelsons Eskadre for Angrebet. B. Dens Pinds under l\nmpcn. C. Dnnsk Forsvursllnjc mod Nord.
E. Parkers Eskadre. F. llnllcrict Trclu-oncr.

holdene besluttede han at begynde Angrebet fra den sydlige Ende.
Ogsaa dette havde sin store Vanskelighed; thi for at komme herind
maatte den angribende Flaade først seile Syd paa igjennem Hollænderdybet, derpaa dreie rundt om Middelgrunden og igjen staa Nord
paa igjennem Kongedybet, langs med Forsvarslinjen, og hertil udfordredes forskjellige Vinde og et nøie Kjendskab Lil Grunden, hvorfra
alle Sømærker var borttagne. Men Nelson forstod at bortrydde
enhver Hindring, naar han først havde fattet en Beslutning.
Allerede om Natten mellem den 30te og 31te Marts var han
selv ude med et Fartøi at lodde op i Hollænderdybet og finde Kanten
af Middelgrunden, hvor nogle mindre Skibe lagdes til Ankers som
Afvisere for Flaaden, naar den kom seilende denne Vei.
Den lsle April om Morgenen lettede den samlede engelske Flaade
fra sin Ankerplads mellem Hveen og Taarbæk og gik til Ankers
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IgJen N. V. for Middelgrunden. Efterat den danske Stilling endnu
engang var bleven rekognosceret, heiste Nelson Kl. 4 om Eftermiddagen Signa] til sin Flaadeafdeling om at lette, og for svag nordlig
Vind saa man nu Vice-Admiralens Eskadre, 36 Skibe stærk, staa
Hollænderdybet ned, medens Parker med Resten af Flaaden blev
liggende paa sin Ankerplads.
Den engelske Angrebsflaade, der samme Aften lod Ankeret falde
S. 0 . for Middelgrunden, ca. 1 / 2 l\Iil fra det sydligste Skib i Defensionslinjen og nu kun ventede paa gunstig Vind for at kaste sig over den
danske Forsvarslinje, bestod af 11 Linjeskibe, 5 Fregatter, 2 Korvetter,
2 Brigger, 2 armerede Brandere, 7 Bombefartøier og 6 Smaaskibe, var
bemandet med 8,885 Mand og førte et Artilleri paa 1,192 Kanoner og
14 Morterer, hvorimod den danske Stilling foruden Batteriet Trekroner
kun raadede over 630 Kanoner og 5,063 Mand. Midt i Linjen, udfor
Aabningen imellem Lynetten og Sixtus Iaa Kommandoskibet Dan n e brog paa 60 Kanoner, fra hvilket Kommandør Olfert Fisehers Stander vaiede, og Nord og Syd for dette strakte Forsvarslinjep sig Skib
ved Skib, med Bredsiden vendt imod Kongedybet. Af de danske Skibe
var Sjælland et smukt og godt Skib, kun 14 Aar gammelt, Hols ten var 29 Aar gammelt; Blok.skibene, der for længst var udgaaede
af Flaadens Tal, var brøstfældige og raadne af Ælde, og Prammene
kun bestemte til Transport af Kanoner og Materiel paa Værftet. Sødefensionens Chef Kommandør Fischer var hæderlig bekjendt som
den Mand, der som Chef for Linjeskibet Olden bur g i Aaret 1779
under en Orkan ved Kap det gode Haab havde reddet Besætningen
ved at sætte Skibet paa Land, men håvde ikke tidligere kommanderet
under Krigsforhold. Størstedelen af hans Officerer havde heller
ikke før været i Ilden, og hvad Besætningen angaar, skriver en samtidig derom: » De danske Skibes Besætninger bestod kun af ¼o Matroser og Soldater; Resten bestod af uøvede Bønderkarle og en
Mængde Skomagere - Bryggere - Skrædere - og HaarskærerSvende og Drenge, der faa Dage før var pressede eller frivilligt havde
ladet sig hverve og hvoraf de fleste ikke vidste at bruge Kanoner
før de kom der. «
Saaledes var det Personel der skulde tage Kampen op mod
Storbritanniens krigsvante Sønner og forsvare en Stilling, hvis Materiel var gammelt og daarligt, og som i sit Anlæg ikke var uden Feil.
Den engelske Flaade havde vel den ,•anskelige Opgave at søge sin
Modstander i et snævert, grundt Farvand, hvor Mærker og Bøier var
taget bort, og hvor Skibene maatte indtage deres Plads og ankre
under Fiendens Ild; men til Gjengjæld havde den sin Manøvrefrihed, den mødte til Kampen med et fortrinligt Materiel og med
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et Personel, der søgte sin Mage i hele Europa. Den havde Besætninger, som ved aarelang Tjeneste ombord i Skibene havde naaet
et høit Standpunkt i Retning af Disciplin og militær Uddannelse,
Officerer, der havde deltaget i Englands Søkrige og kjæmpet i Middelhavet og i Vestindien, Skibschefer som Foley og Fremantle, hvis
Navne allerede var kjendte udenfor England, og saa en Chef, som
førte Seiren med sig i sil Kjølvand, hvor han kom frem, og som alle
i Flaaden saa op til med Beundring.
Da Solen gik ned den lste April, var alt klart i den danske For-

Model nf en Knnonjollc (1805), armeret med 1 Slk. 24. pundlg Kanon.
Under l\rlgcn med Englnml 1807 14 byggedes i llunmnrk 10 Hnnonjoller ol: i Norge 50.
(O r logsværflcls Modclsnmllng).

svarslinje til al lage imod Fiendens Angreb. Da den engelske Flaade
Kl. 4 om Eftermiddagen lettede for at staa gjennem Hollænderdybet,
lød Alarmtrommen aller gjennem Kjøbenhavns Gader og kaldte hver
Mand til sin Post. Ombord i Skibene, der hørte til Sødel'ensionen, var
der klart Skib, al Forbindelse var ophørt med Land, og uagtet man
var temmelig sikker paa, at den kommende Dag vilde lægge Beslag
paa Besætningens Udholdenhed og legemlige Kræfter, blev der dog
i Løbet af Natten exercerel i flere af Skibene for at give Folk.ene
lidt Øvelse og gjøre dem fortrolige med de Vaaben, de faa Timer
efter skulde bruge for Alvor.
Ud paa Allenen begyndte Batteriet Kvintus paa Amager, der var
monteret med 4 Stkr. Morterer af svært Kaliber, al kaste nogle Bomber
ud imod Fienden; det var da blikstille og de engelske Skibe, der var
ankrede nær hinanden, laa i det stille Veir som i en samlet Klynge
hele Natten; men kort Tid efterat Skydningen var begyndt, ankom
uheldigvis Chel'en for Artilleriet General Mecklenburg til Batteriet og
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gav Befaling til at ophøre med Ilden, da han ansaa Afstanden for
altfor stor. I Virkeligheden naaede Kvintus' Bomber derud og vilde
have været meget generende for Englænderne om Skydningen var
bleven fortsat. Efterat Kvintus paa Artillerigeneralens Befaling var
bragt til Tavshed, var der stille og roligt i begge de fiendtlige Leire;
ingen Lanterner var at se, alt var skjult af l\'lørket; men medens der
fra dansk Side ikke foretoges noget, udførtes der fra engelsk Side
om Aftenen den lste April et Arbeide af største Betydning for An-

Model of en Konon chnlup (1805).
Chaluppen vor bestemt til ol fore 2 Stkr. 24-pundige Kanoner, men dels uf Mnugel pnn sandnnne, og
dels ford i de dcn·c<l blev lettere at mnnovrcrc, forte de sjældent sv;.crere Skyts end longe 18-pundlgc,
sunledes som vist pnu Modellen. - Under l{rlgcn med England 1807-14 byggedes i Dnnmnrk 134 Knnonchnlupper og I Norge 43.
(OrlogsvrerOels Modelsomllng).

grebet den næste Dag; - det var kun en lille Jolle med et Par Mand
i, der var i Virksomhed ; men Nelsons Stabschef Kaptain Thomas
Hardy var der ombord, og uden at blive skudt paa, uden engang
at blive opdaget eller anraabt af Skildvagterne i de danske Skibe,
roede han Kongedybet op, undersøgte Farvandet og loddede fra Skib
til Skib. Ombord i Linjeskibet Elephant, hvorfra Viceadmiralens
Flag vajede, var der Liv og Virksomhed den Allen i Nelsons Kahyt.
Admiralen sad ved Aftensbordet med et stort Selskab af Officerer.
Han var, hvad han pleiede at være Aftenen før et Slag, i ypperligt
Humør og drak paa gunstig Vind og et lykkeligt Udfald næste Dag.
Efter Aftensmaaltidet vendte Skibscheferne tilbage til deres Skibe, kun
Riou blev ombord, for sammen med Admiralen og Kaptain Foley at
udkaste Angrebsplanen og skrive Instruktionerne. Den uophørlige
Vor Somogl.

D.
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Sjæls- og Legemsanstrængelse, som Nelson havde været udsat for i
3 Dage, havde efterhaanden udmattet ham, og hans gamle tro Tjener,
Mr. Allen, der udøvede den Myndighed over sin Herre, som mange
Aars Tjeneste giver Hel til, fik ham tilsidst til at lægge sig. Køien
blev spredl paa Gulvet, Nelson lagde sig ned og dikterede derfra
sine Ordrer medens Foley og Riou arbeidede ved Bordel i Kahyllen.
Da Klokken var 11 traadte Kaptain Hardy ind og bragte Melding
om Dybdeforholdene i Løbet og op imod den danske Linje; han
havde været saa nær inde, at han havde loddet rundt omkring det
danske Kommandoskib Da 1111 ebro g. Kort efter Midnat var Ordrerne
udfærdigede og 6 Skrivere tog fat paa at renskrive dem ude i den
forreste Kahyt. Der kom Melding fra Dækket, at der var kommen
svag sydlig Brise, og Nelson, der blev utaalmodig, raabte af og til
ud igjennem den aabne Dør for at paaskynde Arbeidet. Istedelfor
at unde sig nogle faa Timers Søvn , vedblev han i Løbet af Natten
at modtage Meldinger om VeireL, og da Skriverne ved Daggry var
færdige med deres Arbeide, var Admiralen oppe, havde spist sin
Frokost og gik op og ned ad Elep hants Skanse.
Skjærtors<lag Morgen den 2den April blæste det en Bramseilskuling af S. 0. og da Klokken var 6 vaiede Signalet fra Admiralskibet, som kaldte Cheferne ombord. Paa Skansen modtog de
deres Instruktioner og efterat de var gaaet fra Borde, blev der gjort
klar til at lelte i Skibene. Omtrent en Time senere kaldtes de engelske Lodser ombord i Flagskibet, men da Øieblikket var kommet, var der ingen, som vilde paatage sig Ansvaret med at lodse
Flaaden. Nelson var rasende, han mindede dem om deres Pligt og
anvendte al sin Myndighed og Vellalenhed uden Held, og tilsidst erklærede da Navigationsofficeren fra Bellona, Alexander Briarly, sig
villig til at paatage sig det vanskelige Hverv.
I Sødefensionen og inde fra Land havde man fra den tidlige
Morgenstund med spændt Opmærksomhed holdt Øie med den fiendtlige Flaade, lagt Mærke til den livlige Færdsel af Fartøier ved Admiralskibets Faldreb, seet Signalerne gaa op og ned og iagttaget Forberedelserne til Letningen.
Ombord i Defensionens næst sydligste Skib »Wagrien«, der Iaa
nær den engelske Flaade, stod Chefen, Kaptain Risbrich, med sin
Kikkert for Øiet og betragtede Bevægelserne i Nelsons Skibe. »Jeg
ser « - sagde han, idet han vendte sig om til sine Officerer, - »at
de vil til at lette og attakere os: - lad os derfor gaa ned, mine
Herrer, og spise vor Frokost, thi vi faar meget at bestille idag. «
Klokken var da 9, og 1/2 Time senere gav Nelson Signal til at
lette. Skibschel'erne havde fa aet anvist den Orden, i hvilken der
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skulde lettes og Pladsen som Skibene skulde indtage under Slaget,
og ligesom ved Abukir havde Admiralen givet Ordre til at der skulde
ankres for et Sværanker agterfra.
Det Skib, som skulde aabne Bataillen, Linjeskibet Edgar var allerede let og gled frem paa Kamppladsen med sine Mersseil paa Rand;
"i
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De enkelte Skibes Pinds ved Slagets Begyndelse.
Danske Skibe: I. Provostenen . 2. Wngrlen. 3. Rendsborg. 4. Nyborg. 5. Jylland. O. Sværdfisken. 7.
l\ronborg. 8. Halen. O Dannebrog. 10. Flnndebnllerl Nr. I. li. Eh·en. 12. Aggcrsbus. 13. Sjælland.
14. Chnrlolle Amnlle.
15. Sohcsten.
16. Holsten.
17. Indfodsrellen.
18. Hjælperen. - Engelske
Skibe : A. Agomemnon. B. Deslr~e. C. Polyphemus. D. !sis. E Russel. F. Bellonn. G. Arden I. H.
Edgor. I. Elephant. I, . Ganges. L. Monnrch . M. Deflnnce. N. Knptaln Henry Rtous Eskadre. - 19. Batteriet Trekroner.

fra det danske Kommandoskib vaiede Kommandør Fisehers Signal
til at begynde Slaget og saa snart Edgar kom saa nær Prøvesteen
at Kanonerne kunde bære, gav Blokskibet Ild. Hermed var Kampen begyndt; efterhaanden, som Linjeskibet kom op gjennem Kongedybet modtog det Ilden fra hvert Skib det passerede, men med stor
Nøiagtighed indtog det sin Plads omtrent midt paa Linjen, lod sit
Anker falde agterfra og beslog sine Seil med Ro og Orden. Det
andet Skib i Rækken, Agamemnon, der fulgte efter, kom Middelgrundens Sydende for nær og blev staaende; men Agtermanden Polyp h emu s skød forbi ham og lagde sig sydligst paa Fløien udfor
Prøvesteen, hvor Ilden blev aabnet med Eftertryk imod det danske
49"
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Skib. Den engelske Flaade var efterhaanden kommen under Seil og
stod Kongedybet op, dækkede mod den danske Ild af deres Kammerater, som allerede var til Ankers; men under denne i\Ianøvre kom
baade Bellona og Russel for nær til Middelgrundens Vestside og
blev staaende uden at kunne komme flot igjen men dog saaledes,
at de kunde bruge deres Kanoner imod Defensionens sydligste Skibe.
I dette Øieblik var Admiralskibet under Opseiling sonderfra
med Arriere-Garden i sit Kjølvand ; men da Nelson saa sine lo Formænd støde, lagde han straks Roret Styrbord, uden at agte paa Lodsernes Paastand om at Løbet var dybest øster over, og bestemte sig
til at passere sine Skibe paa Bagbords Side.
Fulgt af sine Agtermænd Ganges, Monarch og Defiance
stod Admiralskibet sin Kurs op imellem de to kæmpende Linjer.
De engelske Skibe holdt inde med Skydningen for at lade deres
Kammerater passere forbi, men desto voldsommere tordnede det fra
Defensionslinjen under Fiendens Forbiseiling. Uden Uheld indtog
de sidste engelske Skibe deres Poster, og næppe 3/ 4 Time eller al
Edgar havde lettet, laa hele den engelske Flaade i Slagorden og
Kampen var i fuld Gang paa hele Linjen, heftigst hen imod den
sydlige Fløi.
Krudtdampen, som den sydostlige Vind bar ind over Byen, hang
over hele Hovedstaden; Gader og Stræder var tomme for Mennesker, men Langelinje, Sixtus, Toldboden, Byens Kirketaarne og alle
høie Bygningers Tage var overfyldte med Tilskuere, der i ængstelig
Spænding stirrede ud over Kongedybet imod de kjæmpencle Flaader,
hvor de engelske Linjeskibes høie H.eisninger r::igede op gjennem
Krudtrøgen, og hvor Skuddene uophørlig drønede. Hele Byens Befolkning vnr i Tankerne med derude, ln'or der blev kjæmpel for Fædrelandets Ære, og hvor Mænd, Brødre, Fædre og Sønner i delle Øieblik
ofrede Liv og Blod.
Allerede Kl. 11 om Formiddagen skete del første Brud pna Defensionslinjen, idet Ka valleriprammen Ren cl s hor g fik sine To uge
overskudte og drev ind paa Refshalen; men Kaptainløitnant Egede
fortsatte Kampen med sit Skib inde fra Grunden. Hele den sydlige
Del af Linjen var paa denne Tid indviklet i en haardnakket, blodig
Kamp, da Englænderne koncentrerede deres Anstrængelser paa dette
Punkt for først al knuse Modstandskraften paa den danske sydlige
Fløi. Med stor Bravour kjæmpedes der her ombord i Blokskibene og
Prammene imod Overmagten, uagtet de engelske Kugler demonterede
det ene Stykke Skyts efter det andet og rev Mandskabet bort fra
Kanonerne. Efter 21/2 Times Kamp havde Kavalleriprammen Nyborg kun en eneste brugelig Kanon tilbage, den kappede da sine
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Touge for at trække sig ud af Ildlinjen og det lykkedes Chefen at
bjerge Skibet ind paa Inderrheden i synkefærdig Tilstand. Hvorledes
Prammen saa ud da den opgav Kampen faar man et godt Begreb om
ved at læse følgende Beskrivelse:
»Prammen Nyborg, Kaptl. Rothe, arbeidede sig ind til Toldboden,
hvor den øieblikkelig sank udenfor Bommen, saaledes at den øverste
Del af Skibet ragede frem over Vandfladen. De talrigt forsamlede
Tilskuere paa Toldboden, baade væbnede og uvæbnede fik her en

Batnillen pnn Kjobenhnvns llhed.
(Snmllcllgt Billecle i Marinemuseet I Herten, signeret J. T. P.).

anskuelig Forestilling om, hvorledes et Orlogsskib bør se ud, naar
danske Krigere drager det ud af Striden. Bougsprydet var aldeles
bortskudt, af Masterne stod kun en Stump af Formasten, Kahytten
var helt stødt ind, Tougværk og Seil hang i Fryndser og Pjalter,
Rælingen var splintret i mange Stumper af den ene Kugle ved Siden
af den anden, af dens 20 Kanoner var kun en eneste i brugbar
Stand. Dækket var skjult af døde Kroppe og adsplittede Lemmer .. «
Ved de to Prammes Bortgang blev Kampen haardere paa den
sydlige Fløi for de andre Skibe, der nu blev udsatte for den engelske
Langskibsild. J y I Ian d sloges med sine 27 brugbare Kahoner imod
3 engelske Linjeskibe, men Overmagten var for stor til at Kampen
kunde vare længe ved endnu. 100 Mand af Besætningen laa allerede
dræbte eller saarede, og hvert Lag fra de engelske Skibe krævede
nye Ofre. Først da alle 54 Kanoner var demonterede strøg Blokskibet
sit Flag, og omtrent samtidig overgav dens to nærmeste Sidemænd
sig, Sværdfisken og Kronborg. Rendsborg havde holdt inde
med Skydningen, kun Wagrien og Prøvesten holdt Stand endnu.
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Da Wagrien, hvor Halvdelen af Mandskabet var dræbt eller
saaret og baade Flag og Vimpel nedskudt, opgav Kampen, vaiede
det danske Flag kun i eet Skib paa hele den sydlige Fløi, og det var
fra Prøvesten. Blokskibet havde aabnel Slaget om Morgenen,
havde modtaget Laget under Opseilingen af alle de engelsk«:> Skibe
og kjæmpede nu alene imod den knusende Overmagt. il Linjeskibe
laa paa nært Hold, med Bredsiden vendt imod det og sendte Lagene
fra deres Batterier imod dets skrøbelige Sider, og søndenf'or havde
en Fregat og en Brig laget Post, og Ilden fra begge rlisse Skibe strøg
langskibs hen over Blok.skibet og slog Folkene ned ved deres Kanoner. Under disse fortvivlede Forhold blev Prøvesten paa sin
Plads i Linjen en Tid endnu efter at dens Kammerater havde trukket sig ud af Ilden, og vedblev at staa med samme Uforsagthed;
3 Gange kom det gamle Skib i Brand, men hver Gang blev den
slukket igjen, 3 Gange blev Vimplen skudt ned, men Blokskibets
Chef, Kapt. Lorenz Fjelderup Lassen heiste den igjen og hlev paa
sin Post indtil Skib og Kanoner var ødelagte. Han lod da Krudtet
kaste overbord og gik iland med saa meget Mandskab som Farløierne
kunde rumme. Det Skib, som her strøg sit Flag efter el glimrende
Forsvar, blev kommanderet ar en Mand, der ved denne Leilighecl
for første Gang var i Ilden og havde en Besætning ombord, der var
saa lidt øvet og i den Grad fremmed for Krigerhaandværket, at det
i Begyndelsen af Slagel hændte ved en Kanon, at man indførte Krudtet
efteral Kuglen var anbragt i Løbet. Men desuagtet havde Prøves ten i over 4 Timer holdt Stand, saa baade Ven og Fiende maatte
beundre del heltemodige Forsvar; mod Slutningen hanle over 200
engelske Kanoner tordnet imod de faa Stykker brugeligt Skyts, der
endnu var lilbngc, men først da Skibet var el sammenskudt Vrag,
først da Dæk og Sider truede med al styrte sammen over Hoveclcl
paa de tapre Forsvarere, blev den ulige Kamp afbrudt.
Hermed var Slaget tilende paa den danske Stillings sydlige Fløi :
alle Skibene var efterhaanden bragte til Tavshed, men i Centrum
rasede Kampen endnu med stor Heftighed . Den engelske Flaadeafdeling, der under Sir Hyde Parker var bleven efterladt Nord for
Middelgrunden, lettede om Morgenen samtidig med Nelsons Eskadre
og krydsede sig op imod Vind og Strøm uden at det dog lykkedes
den at komme til at tage aktiv Del i Slaget; men med Spænding var
man Vidne til Begivenhederne nede i Kongedybet, og fra Linjeskibet
Londons Dæk fulgte den høistkommanderende Slagets Gang. Nelson havde i Tillid til, hvad han mente at kunne udrette med en saa
fortrinlig Angrebsstyrke som den, han raadede over, lovet sin Cher,
at han i Løbet af en Time skulde ødelægge den danske Forsvarslinje,
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men nu havde Kanonerne tordnet uafbrudt i halvtredie, og det var
med Rette, at Parker efterlrnanden fandt, at den lovede Time begyndte
at blive »djævelsk lang«. De Linjeskibe, som skulde krydse sig op for
at gribe ind i Kampen, gjorde ingen Vei paa Grund af det haarde
sønden Vande ; han vidste, at 3 eller 4 af Angrebsdivisionens Skibe
stod fast paa Middelgrunden, og da han
samtidig ikke mærkede nogen kjendelig
Aftagen i Kanonaden
fra den danske Ildlinje og heller ikke
paa Grund af Afstanden og Røgen kunde
faa et klart Overblik
over, hvorledes Sagerne stod i Kongedybet,
bestemte han sig til
at afbryde Kampen
og gav mellem Kl. 1
og F /2 sin Flagkaptain Ordre til at heise
Signalet Nr. 39 - »at
ophøre med Slaget«.
Den kommanderende Admirals Signal
blev repeteret og adlydt paa Stillingens
nordreFløi, hvor Kaptain Henry Riou ombord i Fregatten A m aKnplnln L. F. Lnsscn, Chef for Blokskibe! Provesten.
z o:n, som Chef for
(Snmtldlgl Mnlerl I Prh·ntele).
en Afdeling lettere Skibe, havde det Hverv at angribe Batteriet Trekroner. Mandefaldet havde
været stort i hans Skibe, og nu da man gjorde Anstalter til at retirere, og
Fregatten kappede sit Toug, modtog den i det Øieblik, da Agterenden
vendte imod Batteriet det glatte Lag, der rev frygtelige Huller i Besætningen, Riou, som let saaret i Hovedet sad paa en Kanon og
søgte at faa Folkene til at arbeide i den voldsomme Kugleregn, saa
med Sorg, hvorledes de danske Kugler gjorde lyst mellem hans Besætning. »Hvad vil Nelson tænke om os?« - raabte han. En Kugle
dræbte hans Skriver ved Siden af ham, og det næste Lag fra Tre-
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kroners Kanoner rev næsten alle Folkene væk, der under Manøvreringen halede i Storbras. Riou sprang ved delte Syn forlvivlel ned af
sin Kanon: »Kom Børn I « raabte han idet han løb agtereller, • - lad
os dø alle i Forening! « og i samme Øieblik gjorde en Kanonkugle
Ende paa den tapre Officers Liv.
Medens Batteriet Trekroner saaledes paa den nordre Fløi tilbageviste det engelske Angreb med betydelige Tab, var Kampen paa det
høieste i Stillingens Centrum.
Admiral Nelson ombord i Elephant var ganske oplaget af
Slagets Gang og gik op og ned ad Skansen. El Skud gjennem
Stormasten slyngede Splinter omkring ham, og han bemærkede blot
til en ar sine Officerer med et Smil: »Del er en vnrm Dag, og for
enhver af os kan det blive den sidste, lwad Øieblik det skal være, c
og idet han stansede ved Spillet mlbrød han med Bevægelse: »Men
mærk Dem, jeg vilde i dette Øieblik ikke være noget andet Sled i
Verden for Tusinder. «
Omtrent paa dette Tidspunkt meldte Signalofficeren, at Signal
Nr. 39 (at 'ophøre med Slaget) vaiede hos den kommanderende.
Nelson vedblev at gaa op og ned ad Dækket og syntes ikke at agte
derpaa. Signalofficeren mødte ham igjen da han dreied~ om og
spurgte om han skulde heise det. »Nei, « svarede Admiralen, , Repeter
blot! « Kort eller sendte han Bud efter Signalofficeren for at faa at
vide, om Nr. 16 (Signal for Fægtning paa klods Hold) stadig var
heist, og da han fik et bekrællende Svar sagde han: » Lad det blive
derved! « Han vedblev at gaa op og ned ad Dækket og bevægede
Stumpen af sin høire Arm paa en i\laade, som allid forraadede heftig
Bevægelse. , Ved De, « sagde han Lil sine Omgivelser, »hvilket Signal
der er heist hos den kommanderende: al ophøre med Kampen! « Idet
han trak paa Skuldrene, gjenlog Nelson: »Afbryde Kampen, jeg vil
være fordømt om jeg gjør del! « - »De ved, Foley « - han vendte
sig her til Chefen for E I ep han t - »jeg har kun el Øie, jeg har
Lov til al være blind engang imellem I« og idel l~an satte Kik.kerten
for det blinde Øie, udbrød han: »Jeg ser virkelig ikke noget Signal!«
Kort efter sagde han: »Fordømt være del Signal! Lad mit for Fægtning paa klods Hold blive vaiende. Det er den Maade, hvorpaa jeg
besvarer et saadanl Signal ; - lad mit blive spigret fasl til Masten! «
Den engelske Angrebsdivisions Stilling var all andet end gunstig;
men det var et farligt Øieblik nu at afbryde Kampen. Alle Linjeskibene var mer eller mindre medtagne af den haarde Kamp; nogle
stod paa Grund, Monarch og Ganges var kommen uklar af hinanden og var i Drift ned imod Trekroner, som i fuldkommen kamp-

Slaget pnn Kjøbenhavns Rhed.

(Ener Maleri af C. A, Lorentzen).

651
dygtig Stand spærrede Udløbet, hvis del lykkedes Skibene at klare
det farlige Farvand uden Uheld under Tilbagetogel.
Den sydligste Trediedel af Sødefensionens Skibe rnr \'el knust,
men Centrum sloges med stor Ufortrødenhed, og den nordlige Fløi
stod endnu i sin fulde Kraft. Under disse uheldige Omstændigheder,
hvor Stillingen blev misligere fra Minul til Minul, log Lord Nelson
sin Tilflugt til en Handling, som bragte Seiren i Hænderne paa ham.
Man maa beundre den Kløgt og Menneskekundskab, som den engelske Admiral lagde for Dagen i denne skjæbnesvangre halve Time
fra Kl. 1-1 ½ , hvor han ikke alene paatog sig det lunge Ansvar
at handle imod Signalet, der vaiede fra den høistkommanderende,
men hvor det saa ud, som om alle hans Anstrængelser skulde være
spildte og hvor det tegnede til at Seiren skulde glide ud af Storbritanniens stærke Haand, uagtet Nelson var forrest i Slaget og del
engelske Blod i 3 lange Timer havde flydt i Strømme. Lord Nelson
afsendte omtrent Kl. 11/2 Eftermiddag følgende Brev med en Parlamentær til den danske Kronprins :
Til Englændernes Brødre, de Danske.
Lord Nelson har Ordre til at skaane Danmark , saafremt Modstanden ophører; men hvis Ilden vedbliver fra dansk Side, vil Lord
Nelson se sig nødsaget til at sætte Ild paa alle de flydende Batterier,
som han har taget, uden at det staar i hans Magl al frelse de tapre
Danske, som har forsvaret dem.
Givet ombord i Hs. britiske Majestæts Skib El ep han t.
Kjøbenhavns Rhed den 2den April 1801.

Nelson & Bronte.
Viceadmiral under Admiral Sir
Hyde Parkers Overkommando.

Nogle detaillerede Oplysninger om det kritiske Øieblik, da denne
mærkelige Note blev skreven ombord i Admiralskibet, har man i el
Brev, fra Skibets Proviantforvalter Mr. Thomas Wallis: »Lord Nelson
skrev i opreist Stilling paa Rorkoppens Kasse, og jeg kopierede den
ligeledes staaende. Originalen blev lagt i en Konvolut og forseglet
med hans Vaaben. Jeg vilde først forsegle den med en Oblat, men
han vilde ikke tillade det, idet han ytrede, at den maatte forsegles
med Voks; for ellers vilde Fienden tro, at den var skreven og afsendt
i Hast. Den Mand, jeg sendte ned efter et Lys vendte ikke tilbage,
da han blev dræbt underveis. Admimlen var, saavidt jeg husker,
iført blaa Overfrakke med Epauletter og bar en Hat med opkrampet
Skygge. Kaptain Thesiger, som afsendtes med Noten, havde ingen
Kommando, men var blot med som frivillig paa Hyde Parkers Flag-
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skib. Paa Grund af hans Kjendskab Lil Kjøbenhavn og det danske
Sprog blev han betragtet som den Officer, der var bedsl skikket til
at afgaa som Parlamentær. «
Ikke alene ved Affattelsen af Skrivelsen lagde Lord Nelson sin
beregnende Kløgt for Dagen, men ogsaa den Omstændighed al Brevet
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( Det dnmd,e Udenrigsministeriums Ark iv),

var stilet til Kronprinsen og ikke, som man skulde vente, til Kommandør Fischer, viser, al han handlede med en Diplomats Finhed.
Den engelske Parlamentær Sir Frederick Thesiger roede ombord i
Blokskibet Elefanten, der tilligemed Mars lukkede Kroneløbet, og
forlangte at blive ført til Kronprinsen. Chefen der ombord befandt
sig i en dobbell Stilling, idet Blokskibet ikke alene som en Fortsættelse af Defensionen i Kongedybet var underlagt Kommandør Fisehers
Kommando, men tillige som Vaglskib paa Rheden sorterede direkte

653
under Admiralitets-Kollegiet, og dette ulykkelige Dobbeltforhold fremkaldte Tvivl hos Chefen om, i hvilken Egenskab han ved denne
Leilighed burde optræde. Dagens Skjæbne beroede maaske i dette
Øieblik paa, hvorvidt Kaptain Philip Thun lagde Hovedvægten
paa sin Stilling som Vagtskibschef eller ei; den engelske Officers
bestemte Anmodning om at blive ført til Kronprinsen og dennes

Den engelske Porlnmentrer roes ilund.
{Efter Stik af J. G. Frldrlch).

Stilling som øverste Krigsherre bragte Kaptain Thun til at glemme,
at Kommandør Fischer var den eneste Mand, der kunde modtage
en Parlamentær fra den fiendtlige Admiral, og han bestemte sig derfor til at opfylde det engelske Forlangende. Da Sir Frederick Thesiger efter et kort Ophold ombord roede ind imod Langelinje, ledsaget af en af Elefants Officerer, hældede Seiren atter til de engelske Vaaben.
Medens denne Episode foregik paa Inderrheden, kjæmpedes der
uafbrudt ude i Kongedybet. Røgskyer væltede tykke og tunge ind
over Toldboden og Langelinje, Skud paa Skud glimtede og knaldede
derudefra, men Ilden var i kjendelig Aftagende i den danske Linje.
Olfert Fisehers Stauder vaiede ikke længere fra Dannebrog. Allerede
tidligere paa Dagen havde G la tt o n s Kanoner skudt det i Brand
og den danske høistkommanderende, der var saaret af en Splint i
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Hovedet, forlod Skibet
og flyttede sin Stander
til Linjeskibet H o Is ten , hvorfra Kampen
fortsattes. Da Danne brog havde strøget sit
Flag og som el brændende Vrag drev ind
paa Stubben, hvor den
sprang i Lullen, blev
Korvetten E I ven , der
som Repetitør Iaa bagved Linjen, saa heftigt
beskudt, at den kappede sine Touge og
bjergede sig ind paa
lnderrheden; korl eller
trak Aggershus sig
ud af Slaget og ellerat
Peter \VillemoCs.
(Ener Mindebind e om 2den April 1801 ).

disse Skibe havde forladt Valpladsen laa
Styk.prammen Haien og Flaadebatle ri el Nr. 1 alene Lil bage. De to ungdom melige Chefer, Sekondløilnanterne Peter
Willemoes og Nordmanden Nicola i
M iiller, værgede sig ombord i deres Pramme imod Elephant og Glatton saa
længe, Kanonerne kunde bruges; Willemoes
kappede saa sine Touge og reddede sig
med Vimplen vaiende ind paa Rheden;
H aien slog en Stund endnu og strøg sit
Flag.
Paa Stillingens nordlige Fløi, hvor der
kjæmpedes imod Monarch, Defiance
og Kaptain Rious Eskadre, blev Chefen
for lndfødsrellen, Kaplain Albert Tlrnrah, dræbt af en fiendllig Kugle. Der al'..
gik Melding herom til Kronprinsen, der
belraglede Kampens Gang fra Balleriet

Nicolnl MOller,
Chef for Stykprnmmcn Hulen
(senere norsk Vicemlm irnlJ.
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Sixtus. Da Kronprinsen hørte at Indfødsretlen luw<le mislet sin
Chef, vendte han sig om til de Officerer, der ledsagede ham, og
spurgle hvem der vilde Lage hans Plads. Kaplain Christian
Schrød ersee, der paa Grund af srngeligt Helbred for flere Aar siden
havde forladt Marinens Tjeneste, meldte sig og kastede sig i en .Jolle
for at ro ombord i Blokskihel.
Idel han lraadte over Faldrebel
og et Øieblik hlev staaende for
at sige ned til Fartøisfolkene,
om at komme ombord i Skibet,
blev han ramt af en fiendllig
Kugle, der dræbte ham paa
Stedet, og kort eller strøg I n d fødsretten sit Flag.
Fra Batteriet Sixtus begav
Kronprins Frederik sig til Langelinje for bedre at kunne iagltage Slagets Gang, der nu kun
var slaaende paa Linjens nordlige Fløi, og ved Indgangen til
Langelinje, ved Jærnporten,
mødte han den engelske Parlamentær. Kronprinsen læste den
engelske Note, og hans Medlidenhed og gode Hjerte, der var
fremtrædende Egenskaber hos
ham, vandt Overhaand over hans
Fornuft. Han havde med Smerte
været Vidne til, hvorledes 8/4 af
Mindesmærke for Kuptoln Schrodcrsee pnn
Forsvarslinjen var bleven knust
Ballerlel Slxlu•.
af den engelske Ild; Hundreder
af Danske havde allerede mistet Livet i Kampen og Slaget fortsattes,
Kanonerne vedblev deres blodige Arbeide derude og spredte Død og
Ødelæggelse omkring sig for hvert Minut, der gik. Han stod med
Nelsons Forslag i Haanden til at stanse Fiendtlighederne, Admiralens
truende Ord, Ængstelsen for de saaredes Skjæbne og Sindsbevægelsen
ved alt, hvad han havdP set og oplevet paa denne Dag, stormede saa
mægtigt ind paa ham i dette afgiørende Øieblik at han, som den der
af Navn havde Kommandoens øverste Ledelse i sin Haand, bestemte
sig til at stanse Slaget og sendte sin Generaladjutant, Søofficeren
Kaptain Hans Lindholm, med Fuldmagt til Nelsons Admiralskib.
Hermed ,•ar Dagens Skjæbne afgjort; den engelske Note havde
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gjor-L sin Virkning over al Forventning · den 2den April var uigjenkaldelig Labl for de danske Vaaben.
Man maa respektere den menneskekjærlige Følelse , der foran•
ledigede delle SkridL, men uforslaaeligL er det, al en saadan Beslutning kunde blive Lagel uden at engang Sødefensionens Cher, Kommandør Fischer, blev raadspurgL eller opfordret Lil at give Oplysninger
om Sagernes Stilling, og Kronprinsens Ledsagere, hans militære SLah,
der ved denne Leilighed omgav ham, bærer et slort Ansvar, fordi de
ikke uadspurgle lraadle til med deres Mening i et Øieblik, h vor
Fædrelandets Skjæbne stod paa Spil.
Ombord paa E 1ep han Lven Lede man imidlertid med slor Utaalmodighed paa Parlamenlærens Tilbagekomst. Nelson havde under
hans Fraværelse sammenkaldt et Krigsraad, hvori man ikke alene
bestemte sig Lil ikke al angribe Reslen ar den nordlige danske Fløi.
men hvor endogsaa saa vægtige Slemmer som Kaptain Foley og
Freemanlle indtrængende raadede Lil al benytte Vinden, som endnu
var gunstig Lil at slippe ud af Farvandet; - og saasnarl Kaplain
Lindholm med Sir Frederick Thesiger i Følge var traadl over Faldrebet, blev del hvide Flag heist paa Elephants Slorlop og liden
ophørte som Følge deraf i den engelske Linje.
»Det er kun i Menneskelighedens Navn « - sagde Nelson Lil KapLain Lindholm, skjønl 6 af hans Skibe slod fast i Grunden - , al jeg har
sendl en Parlamentær Lil Kronprinsen. Jeg har villet give de Danske
Leilighed til al sende deres saarede iland. De Skibe, som har
strøget Flag, tilhører mig; jeg vil lade dem brænde eller slæbe borl,
som jeg selv linder mesl passende, deres Besætninger skal betragtes
som Krigsfanger. Del er paa disse Vilkaar, at jeg giver mil Samtykke til at slansc Fiendllighederne, og jeg vil ingensinde have
vundet en saa lykkelig Seir som idag, dersom det nu heiste h vide
Flag maa blive Indledning til et fast og varigL Forbund mellem
Deres Majestæler Kongerne af Storbritannien og af Danmark. Min
Adjutanl skal bringe Prinsen delte mit Svar; men det tilkommer
alene Admiral Parke1· al bestemme Varigheden af denne Vaabenstilstand, hvilket kun kan ske ombord i Admiralskibet London.«
Klokken var henved 4, Veirel overtrukket og mørkt.
Den danske Forsvarsstilling sønden for Trekroner var bragt Lil
TaYshed ener 5 Timers haardnakkel Forsvar. Den kommanderendes
Stander var under Kampen flyttet fra Holsten til Batteriet Trekroner, og kort efter at Kommandør Fischer var gaaet fraborde, slrøg
Linjeskibet sit Flag.
Det Skib, som sidst af alle opgav Kampen, var Sjælland, Kaplain
Harboe ; det havde lidl mest ar alle Derensionens Skibe, Raperler og
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Master var splintrede, 160 Mand af Besætningen laa døde og saarede,
og Bougen og hele bagbords Side var skudt sammen.
Medens Kaptain Lindholm fra Elephant atter begav sig iland
med en ny Skrivelse til Kronprinsen fra den engelske Admiral,
hvori denne samtykkede i at stanse Fiendtlighederne, tillod at bringe
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de danske saarede iland, men forbeholdt sig Ret til al tage nærmere
Bestemmelse med Priserne; - medens den danske befuldmægtigede
derefter blev sendt til den høistkommanderendes Flagskib for at
forhandle om Betingelserne for en foreløbig Vaabenhvile, en ganske
snild Foranstaltning, da den lange Rotur fra Toldboden ud i Sundet
til Linjeskibet London fremfor all tog Tid, arbeidedes der paa
Liv og Død i den engelske Flaade paa at bringe Skibene af Grunden
og besætte de danske Priser, der havde strøget Flaget. Dette Arbeide
fortsattes efterat Vaabenhvilen var bragt i Stand i Løbet af Natten
med stor Energi af Englænderne, de danske Priser blev varpede ud
af Linjen og brændte; af 13 Skibe var de 12 sønderskudte Vrag,
som man ikke kunde tænke paa al føre med sig over Søen. LinjeVor Somngt. D.
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skibet Holsten var del eneste, der som Trofæ bleY bragt med
hjem til England, og 7 Aar senere deltog del ved Sjællands Odde
som engelsk Linjeskib i Kampen imod sin tidligere Kammerat Prins
Krislian.
I Hovedstaden havde Spændingen lagt sig, der var aller kommen
Ro og Ligevægt i de bevægede Gemytter. Enhver vidsle, al Landet
havde havl A~re af' sine Sønner den forgaaende Dag, og al Konge-

Cirm hojcn rn er de fnldnc fru 2dcn April 1801
( J~n c1· Echcrs hcrgs A1t,·u1·cl).

dybel havde været Vidne til el glimrende Forsvar; del var almindelig
bekjendl i Byen , al Hegjeringen i el Slalsraa<l, som Langfredag Morgen afholdlcs paa Amalienborg SloL, hawle vedlagel ikke ubelingcl
at forkaste Hyde Parkers Forslag om en Alliance mellem England
og Danmark, for derigjennem al vinde Tid til fortsalte Underhandlinger, og om Eftermiddagen var Amaliegade fyldL med Tilskuere
og paa Toldboden trængtes en nysgjerrig Mængde for al raa cl Gliml
al se af Lord Nelson, der her gik iland ledsaget af Kaplainerne Hardy
og Fremantle og i kongelige Ekvipager under Eskorte blev befordrel
til Amalienborg Slot for at lede Forhandlingerne som engelske befuldmægtigede. Om Aftenen bragte Berlingske Tidende i anerkjendende
Udtryk Meddelelse om Gamsdagens Begivenhed, men samtidig lul\'de
en nedslaael Stemning banet sig Vei. Dengang den engelske Parlamentær blev sel fra Langelinje, troede man saa sikkert, al Seiren
hældede til de danske Vaaben, man kjendle jo Flaadens mislige Silua Lian og Trekroner, i\1 ars. E I e fa n ten og Billes Eskadre var endnu
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i kampdygtig Stand, og nu saa man England optræde med Seirherrens tillids fulde Hovmod. Man havde en pinlig Følelse af, at
man var bleven ført bag Lyset, at engelsk Snuhed havde vundet
Slaget da engelske Kanoner ikke mægtede at slaa længere.
Paaskedag blev de faldne Krigere, under stor Høitidelighed og
Folkets levende Deltagelse , stedede til deres sidste Hvilested. Et
langt Tog af frivillige Ligbærere med de simple Kister bevægede sig
fra Kvæsthusel paa Krislianshavn gjennem Byens Hovedgader og
Nørreport til Skibskirkegaarden, h vor Ligene nedsænkedes i en fælles
Grav, over hvilken taknemmelige Medborgere senere lod opkaste
en Høi og rcise en Mindestøtte, omgiven af Kampestene, hvori
mange af de faldnes Navne blev indhuggede. El Sangerkor af
hundrede Stemmer afsang en Koral, hvori følgende smukke Strofer
forekom:
> Værer

Fred med Eder Alle,
Dem vi saae i Kampen falde.
Hver saa uforsagt og glad
Stred for Konge, Land og Stad .
I det rædselsfulde Mode
l{jækt I stode, faldt og dode.

Tak for Eders Heltemod !
Tak for hver en Draahe Blod!
Tak, I dy rekjohte Sjæle!
EYigt er Jert Eftermæle!<

Samme Formiddag begav Generalmajor Waltersdorff og Generaladjutant Lindholm sig som Danmarks befuldmægtigede ombord
i Linjeskibel London for at optage Underhandlingerne. Den første
Dag syntes alt al gaa efter Ønske for begge Parter, men allerede i
det andet Møde slog Englænderne om, idet Parker erklærede, at
han ikke havde Myndighed til at slutte Vaabenstilstand, men kun
Fred; og da de danske befuldmægtigede gjorde gjældende, at dette
Iaa udenfor deres Instrukser, erklærede Nelson kort og godt, at Sagen maalte have en Ende og at han stillede Danmark Valget mellem en Alliance med England eller en Afvæbning af de under Udrustning værende Skibe. Forhandlingerne endte den Dag paa en
meget spændt Maade, og Horizonten mørknede igjen til et frembrydende Uveir.
I Kjøbenhavn havde man imidlertid ikke ladet Dagen gaa ubenyttet bort, medens Underhandlingerne stod paa. Steen Bille havde
overtaget Kommandoen over Resten af Defensionen; Langelinje, Sixtus
og Kvintus stod slagfærdige til at tage imod et Bombardement, frivillige Brandkorps og Nedrivningskorps var organiserede, og paa
:iO"
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Amager var der samlet Tropper for at afslaa en eventuel Landgang.
Men paa samme Tid som Iveren og Kamplyslen voksede i Hovedsladen, viste den engelske Overkommando Tegn paa, al den kun
nødlvungen vilde gjenoptage Fiendllighederne. Ved l\fodel ombord
i London den 7de April viste man sig fra engelsk Side lilhøielig
til at gjøre Indrømmelser. Parker lod de danske befuldmægtigede
vide, al han under visse Betingelser var villig til at gaa ind paa en
Vaabenstilstand med den dansk-norske Regjering, uagtet han derved
overskred sine Inslrukser.
Underhandlingerne fortsattes derefter med Kronprinsen paa Amalienborg Slot.
»Den Sde April « - fortæller den engelske Ohersl Stewart i sine
Optegnelser fra disse mindeværdige Dage - »gik Lord Nelson iland.
Generaladjutanl Lindholm, som kom for at modtage ham, ledsagede
ham tilligemed Obersl Slewart, Kaplain Parker o. fl. Han blev eskorlerel Lil Slollet, om gi vel af en umaadelig Menneskemasse, som
lagde mere Till'redshed for Dagen ved denne Leilighed end sidsle
Gang. Ved den 7de Artikel i Traklalen opstod der megen Vanskelighed, og Forhandlingerne var lige ved al gaa istaa.
»Da man ikke kunde bliYe enige, hentydede en af de danske
befuldm:cgligede Lil en Fornyelse al' Fiendtlighederne. Lord Nelson,
som kunde Lilslrækkelig godl Fransk til at forstaa, hvad del var,
der blev sagl, vendle sig om Lil en af sine Ledsagere og sagde med
Fyrighed: • Forny Fiendllighedeme ! Forlæl ham, at vi er klar med el
Øiebliks Varsel! - klar Lil al bombardere endnu i Aflen !« Den befuldmægligeck gjorde en høllig Undskyldning og Forhandlingerne
forlsatles paa en mere f'orsonlig i\laade.
Forhandlingerne af'brødes Kl. 2 cflcr Kronprinsens Opfordring,
hvorpaa man samledes i en al' Gallasalene som var ganske blollel
for Møbler al' Frygl for Bombardement. Derefter gik man ovenpaa
til en slor Middag. Prinsen gik forrest. Lord Nelson , som sløllede
sig Lil en Ledsagers Arm, hviskede, idet han gik op af Trappen:
Omenclskjønt jeg kun har el Øie, ser jeg dog, at all delle godl kan
brænde. Han lænkle selv i delte Øieblik mere paa Bombardementet
end paa Middagen.
Ved Taflet, som var Lil 50 Personer, sad Lord Nelson ved Kronprinsens høire Haand og der herskede megen Hjertelighed. De
havde senere en prival Samtale i nogen Tid. c
I Løbel af denne Samlale eller maaske under Maaltidet var del,
at Nelson rosle de Dansk.es Tapperhed og særlig fremhævede Forsvaret af del Gernerske Flaadeballeri; han ylrede Ønske om al se
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og kjende Willemoes og sagde til Krouprinsen, al den unge tapre
Chef fortjente al gjøres til Admiral. Herpaa skal l{ronprinsen have
haft det heldige Indfald at svare: , H,1is jeg gjorde alle mine tapre
Officerer til Admiral, my Lord, beholdt jeg ingen Kaptainer eller
Løitnanter tilbage i min Tjeneste. c
De engelske Admiraler opstillede ved Mødet den Fordring, at
Danmark-Norge skulde · udtræde af det nordiske Neutralitelsforbund
og ligefrem indgaa i Alliance med England, »deres natmlige forbundne «; dette
fandt dog Hegjeringen vilde være for
voveligt el Skridt overfor Rusland.
Men da der, midt under Forhandlingerne, uventet indtraf Efterretning til
Kjøbenhavn om, at Keiser Paul pludselig var afgaael ved Døden i Petersborg den 24de Marts, og al en forandret politisk Optræden fra delte Lands
Side derfor kunde ventes, førte delle
til al der den 9de April blev afsluttet
en Vaabenslilsland paa 14 Uger, i lH'ilken Tid Danmark forpligtede sig til
ikke al lage virksom Del i Neutraliletsforbundel eller foretage nye Udrustninger. Eflerat have hjemsendt det
erobrede Skib Holsten samt Linjeskibene Monarch og Isis med saarede og syge, løb Parker , der endnu
Mcdulllc frn 1801.
ikke havde erfaret Keiser Pauls Død,
med den engelske FJaade den 11 te April ned i Drogden, lo'd endel
af Skytset fra de store Skibe bringe over i de mindre, og passerede
saaledes Dagen efter, til alles Forundring, del grunde Farvand udfor
Dragør. Den 19de viste han sig udfor Karlskronas Havn og sendte
en Parlamentær ind for at aabne Underhandlinger; men da der her
sendtes ham Melding om den russiske Keisers Død, gik han tilbage
til Kjøge Bugt, hvor han fra sin Hegjering modtog Befaling til at
afgive Kommandoen over Flaaden til Lord Nelson og selv vende
hjem. Den 22de April sluttedes en Overenskomst med Sverig, der
gik ind paa de samme Betingelser som Danmark. Den urolige Nelson foretog derefter en Diversion mod Reval; men her kunde hans
i\Iod og Dristighed ikke udrette noget. Den russiske Flaade havde
forladt Havnen og var seilet til Kronstadl, hvor den laa vel beskyttet
bag de mægtige Fæstningsværker, og Nelson maalle vende tilbage til
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I<jøge Bugl, lworfra nu ogima han blev hjemkaldt. Rusland havde
opgivet sin mod England fiendllige Politik, og i Slutningen al' .Juli
Maaned seilede den engelske Flaade gjennem Slorebæll hjem.
I England modtog man naturligvis Seirsbudskabel med Begeislring. Flaaden, Nationens Yndling, og Nelson, Englands mesl populære og mesl beundrede Admiral blev hævet til Skyerne; den 2den
April blev nævnt paa Tryk som en af Historiens mesl glimrende

l\nnonhnml under Scil.
(Ener T egning ur Eekersbcrg).

Seire lilsøs, ikke alene jevnhyrdig med Ahukir og SL. Vincent, men
som en Bedrill, del engelske Sprog manglede Ord til al lovprise
tilstrækkeligt. i\lcn lidl efter lidt hegynclle en anden Stemning at
gjøre sig gjældendc i Samfundets l"orskjellige Lag, da Seirsrusen var
borte og Kriliken havde løflel sin Slemme. Man helrnglecle Begivenhederne og navnlig Afsendelsen ar Pariamenlæren med ganske andre
Øine end før, og Stemningen slog saaledes om, al Londonnerbladel
»Morning Chronicle« endog udlalle sig saaledes om Admiral Nelsons
Handlemaade den 2den April:
, Vi har hidtil lroet, al det var af Menneskekjærlighed at Lord
Nelson havde foreslaael de Danske en Vaabenslilsland, men vi har
erforel, al Grunden hertil var at redde 3 ar hans Skibe af deres
farlige Stilling. Det er altsaa ikke en menneskekjærlig Handling,
men en Krigslist, og vi er i Tvivl om den sømmede sig for en ærlig
Kriger. « Denne Udtalelse og forskjellige rel iøinefaldende Tegn paa Misfornøielse gik Nelson Lil Hjerte. London By voterede saaledes ikke

sin Tak, ved Parlamentets Aabning omtalte Kongen ikke Slagel den
2den April med et eneste Ord, og til sin Dødsdag omtalte Nelson
med Bitterhed den Skuffelse han havde lidt, ved at der ikke blev
præget nogen Medaille i Anledning af Slagel paa Rheden, hvad der
havde været Tilfældet efter Slagel ved Kap St. Vincent og efter den
franske Flaades Ødelæggelse ved Nilen.

KRIGEN l\lED ENGLAND 1807- 14.
I seks Aar eller Kampen i 1801 førtes der i Danmark en fredelig
Politik, og Danmark og Norge opretholdt deres for Handel og Søfart
fordelagtige Neutralitet under de store Krige, som rasede paa Fastlandet under de forskjellige Koalitioner, som dannedes imod Frankrig,
men Omstændighederne medførte dog, al Landet maalle holde sig
rustet og at en større Troppeafdeling blev forlagt til Holsten, nær
den sydlige Grænse.
De rolige Forhold syntes imidlertid ikke al skulde blive af lang
Varighed. Efleral Keiser Napoleon og den russiske Keiser Alexander i Tilsit have afsluttet en Fredstraktat den 9de Juli 1807, mente
man i England at Traktaten indeholdt forskjellige hemmelige Bestemmelser, der gik ud paa at Frankrig skulde benylle den danske
Flaade imod England. Den engelske Udenrigsminister George Canning, der var en hensynsløs Fiende af enhver, der kunde optræde
med nogen Styrke paa Søen og ikke vilde følge England, ansaa det
derfor nødvendigt at forhindre denne Mulighed ved at gjøre Danmarks Flaade uskadelig, og mulig allerede inden Vinterens Komme
afspærre Adgangen til Sundet. Del synes dog ikke al have været
Meningen ligefrem at erobre den dansk-norske Flaade ; Hensigten
var jo kun at uskadeliggjøre den for et vist Tidsrum, og Planen gik
oprindelig derfor ikke videre end til at bemægtige sig den midlertidig,
og oplægge den som et Depositum i en engelsk Havn indtil Krigen
med Frankrig var endt.
For at sætte Planen i Værk samledes i Forsommeren en betydelig
engelsk Flaade i Yarmouth, som den 26de Juli 1807 afseilede fra
denne Havn for at begive sig til de danske Farvande. En Eskadre
paa 4 Linjeskibe, 3 Fregatter og en halv Snes Brigger detacheredes
til Storebælt under Commodore Keals, medens Hovedflaaden ankrede
den 3die August udfor Helsingør under Udveksling af den sædvanlige
Salut med Fæstningen Kronborg. Nogle Dage senere stødte flere
Skibe til som Forstærkning saavel fra England som fra Østersøen,
saaledes al den samlede engelske Styrke i Sundet og Storebælt be-

løb sig Lil 25 Linjeskibe, omtrent -10 Fregaller, Korvetter og mindre
Farløier samt 377 Transporlskibe. Transportflaaden havde el Troppekorps paa omtrent 30,000 Mand ombord under Kommando af Lord
Ca lh ca r t, og under ham kommanderede Generalmajor ·wellesley, den
senere berømte Hertug af Wellinglon. Flaaclen kommanderedes af
Admiral Lord Gambier med Viceadmiral Slanhope og Kontreadmiral
Essington som Underbefalingsmænd.
I Kjøbenhavn, hvor man havde forholdt sig fuldstændig rolig,
indtil den engelske
Flaade ankom til
Sundet, kom man
vel i urolig Bevægelse, men vilde dog
ikke endnu tro paa
Krig.
Regjeringens
Optræden var vaklende, Brødrene K ris l i a n og .J o a c h i m
Bernslorfs
Holdning næsten uforslaaelig , og Folk.els
Mod slappet.
Den
friske Opvækkelsens
Aand fra 1801 var
ganske borte, Modløshed og en vis Ligegyldighed traadl i dens
Sled. Da den engelske Flaacle var anGeneral Cnthcnrt.
kommen Lil de danske
Farvande, og el overordentligt Sendebud indfandt sig hos Kronprinsen,
der opholdt sig ved Hæren i Holsten, og meddelte ham sin Regjerings Forlangende om Flaadens Uellevering, afslog Prinsen en saa
vanærende Begjæring, ilede til Kjøbenhavn, overgav Kommandoen
over Fæstningen, dens lille Besætning og hele Befolkning til den
gamle , hæderlige, men svage General Peymann, under hvem
Kommandør Steen Bille og Generalmajor K. F. von Bielefeldt
skulde staa som næstkommanderende, og ilede derefter, til alles
Sorg og Forundring, med sin sindssvage Fader og øvrige Slægt fra
den haardt betrængte Hovedstad tilbage Lil Halvøen.
Kjøbenhavn saltes nu hurligsl mulig i Forsvarsstand. i\Iangel
paa Søfolk havde man ikke; foruden 6,500 faste Folk og omlrent
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t ,200 Marinesoldater havdes der en stor Mængde Matroser til Disposition, som under den stansede Skibsfart laa ledige i Kjøbenhavn.
Foruden nogle Batterier ved Dragør og Kastrup havde Byen den
samme Beskyttelse imod Søsiden som i 1801. Batteriet Kvintus besattes af borgerligt Artilleri og Marinesoldater, Sixtus af Holmens Folk,
for Størstedelen med Haandværkere under Kommando af Ekvipagemesteren paa Nyholm. Batteriet Trekroner, der var bleven
==---_.
forsynet med.Jord volde, havde --z:-.=....
samme Bestykning og Besætning som i 1801, nemlig 66
Kanoner og 930 Mand og
kommanderedes ligesom dengang af Oberstløitnanl Meyer.
Tre gamle Linjeskibe var
grundsalle, fyldte med Slen
og .Jord og omgivne med Palisader , onJlrenl paa samme
Plads, hvor del gamle Balleri
Prøvesten havde liggel og
dannede nu del ny Prøveslen,
der førle 8H Kanoner og havde
en Besætning paa \142 Mand.
Del understøttedes af en Styk.pram og af Willemoes' beGeneral Pcymnnn toger Afsked med Steen Bille, som skal
rømte Flaadebatteri. Det hele
lede Kanonbundenes Kamp mod Englænderne.
var under Kommando af
(Ak,·nrcl nf Eckcr, bcrg).
Kommandørkaptain Jost van
Dockum. De faste Batterier var alle i brugbar Stand og kunde saaledes
straks træde i Virksomhed, hvorimod det gik langsommere med det
flydende Værn, Sødefensionen, der laa oplagt og nu i største Hast
blev udrustet. 2 Blokskibe, 3 Styk pramme, 15 Kanonchalupper,
12 Kanonbaade og 4 Bombarderfartøier blev klargjorte. Blokskibene
og Fregatten S l. Thomas lagdes mellem Trekroner og Kalkbrænderiet, med Stykprammene og Flotillen indenfor. Den fra Affærerne
med Tunis og Algier bekjendte Kommandørkaptain Johan Cornelius
Krieger førte Kommandoen over del flydende Forsvar med Kaptain
Holsten som næstkommanderende.
Medens man saaledes i Kjøbenhavn af al Magt arbeidede paa
at sætte alt i Forsvarssland med et kommende Fredsbrud for Øie,
forefaldt der i Kattegat en Begivenhed, der indledede Krigsbegivenhederne. Ved Helsingør var stationeret som Vagtskib Fregatten
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F re cl e ri ks v a: r n, l\aplain Gerner. Al' økonomiske Ilensyn anvend les
i Reglen Lil denne Tjeneste ældre Skibe, hvis Udrustning og Besætning ofle lod endel tilbage al ønske, og nogen Undtagelse fra denne
Regel dannede ikke den 24 Aar gamle Fregat Frederiksværn. Da
den store engelske Flaade ind log sin truende Stilling i Sundet, fik
Chefen for Vaglskibel Ordre Lil at vende tilbage til Kjøbenhavn med
Fregallen, eller hvis delle mislykkedes da landsælte eller bra.mele SkibeL.
Natten mellem 12le og 13de August lellede Gerner fra sin Ankerplads
med Frederiksværn for al søge ned til Kjøbenhavn, men haacle
Vind og Slrøm var imod, og han heslemle sig derfor til al slaa
Nord paa for om mulig al slippe ind Lil Norge. Men rncsle l\lorgen
tidlig, da man l'ra den engelske Flaade opdagede, al Vaglskihel var
borte, gjordes der straks Anstaller l'or al forhindre Flugten. Linjeskibet Defence paa 74 Kanoner og Fregallen Comus paa 32 Kanoner fik Ordre Lil al lelle og stoppe den danske Fregat. Vinden
var i Mellemtiden løiet af, saa Frecleriksværn var ikke kommen
langt borl; den 14de ved Midnalslicl blev den indhentet af den velseilende Comus, der havde ladet Linjeskibel langt tilbage. Frederiksværn laa da i Stille omtrent 3 Mil sønden for Mnrslrand.
En Opfordring fra Englænderne 0111 al overgiYe sig blev al'slaael,
men den derefter begyndte Kamp var kun al'korl Varighed. Comus
der lan i en heldig Stilling aglenfor Frederiksværn gav sin Modstander Laget agterind og Lilføiede den betydelig Skade ; Rnlliner,
Braser og andel lohende Gods bleY overskudte, sna al Skibet løb i
Vinden. Forvirringen var stor blandt del ukrigsYanle Mandskah og
blev større, da all e Ballerilanlernerne slukkedes under Skydningen,
rimeligvis paa Grund ar Lul'LlrykkeL. i\Iodslanden var hermecl Lil Ende,
og da Comus korl efler lagde ombord i Frederiksværn og
enlrede den forfra , var Folkene llygleclc fra Kanonerne og Skihcl
forsvarsløst. Faa Dage eflcr saaes Frede ri k svær n igjcn i Sundet
imellem den engebkc Flnades Skihc, men endnu under dansk Flag,
idet England endnu paa delle Tidspunkt kun forlangte den danske
Flaade udleveret som Depositum.
Den 16de Angusl, erterat alle Underhandlinger var afbrudte,
begyndte de engelske Troppers Udskibning ved Vedbæk, og allerede
Dagen efter var Byen indeslullet. Beleiringsarbeiderne gik rask fra
Haanden. Flaaden rykkede nærmere Lil Byen, som den snart havde
afspærret fra Søsiden. Forskjellige Udfald blev foretagne fra Voldene
imod de engelske Værker, navnlig paa Nordsiden, hvor de underslølledes ar Kanonbaadene; der manglede imidlertid ikke alene den
fornødne Styrke, men ogsaa den relle Aand og fremfor all den dygtige
Ledelse, som er fornøden for al trænge en vel udstyret og krigsvanl
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Fiende tilbage, og der vandtes ingen Fordel ved Udfaldene. Man
tør nok sige, at det bedste Forsvar førtes imod Søen; Fienden forsøgte vel her at nærme sig, men blev atter dreven tilbage, og det

General Peymunn og l{ommnmJor Steen Bille.
( Brudstykke nr det roregnnende Blllode).

lykkedes ham ikke, uagtet der gjordes Forsøg derpaa, at komme til
at bombardere Byen fra Søsiden.
Den lste September var de engelske Beleiringsarbeider færdige,
og Bombardementet kunde begynde; men forinden sendte Lord
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Cathcarl endnu engang Bud til Peymann, og anmodede ham om at
tage i Betænkning, hvad han udsatte sig og sine Landsmænd for,
ved ikke at udlevere Flnaden. Endnu var del Tid, endnu Yilde den
engelske Overbefalingsmand modtage , Flaaden som el Depositum
med Løfte om al give den tilbage igjen senere; men den gamle General mente at handle i Prins Frederiks Aand og efter hans Befaling
ved at afslaa en saadan Begjæring. Lord Cathearts Trussel blev opfyldt. Den 2den September Kl. 71/2 aabnedes Bombardemenlel, en
Hegn af Bomber og kongreveske Raketter faldt ned over den ulykkelige By, hvor alling kom i den største Forvirring, og Ild udbrød
paa mange Steder. Den næste Morgen Kl. 8 stansede Bombardementet, men da de beleirede endnu ikke lod høre fra sig, begyndte
Ilden igjen med samme Krafl Kl. 6 om Eftermiddagen og varede
hele Natten igjennem. Om Morgenen var Skydningen kun ganske
svag, men Kl. 7 om Aftenen, den 4de September, opbød Angriberne
al deres Kraft for at gjøre Ilden saa voldsom som mulig, og med
saa godt Resultat, al Forsvaret nu maatle siges at være ganske brndL.
Ingen tænkte mere paa at forsvare sig under disse fortvivlede Forhold, hvor store Strækninger af Byen stod i Flammer, hvor lnclbyggerne, hvem der kunde komme bort, flygtede ad Amager Lil eller
gjemle sig i I{jældere og Hvælvinger for al skjærme sig mod Bomberne, der uophørlig regnede ned.
Den 5le September om 1\-liddagen sendte da General Peymann
en Parlamentær til Lord Calhcarl for al bede om Vaabenhvile. Bombardemenlel ophørte da fuldstændig og den følgende Nat blev Kjøbenhavns Kapitulation undertegnet.
Den 7de September 1807 var en Sorgens Dag for den dansknorske Marine, den sørgeligsle, som hele dens lange Historie har al
opvise. Efteral Hovedstaden nu i tre Uger havde været omslullel
af engelske Tropper og Skibe og i lre Næller og Dage vaandeL ·sig
under el forfærdeligt Bombardement , der kostede 188 Militære og
1,600 fredelige Borgere Livet, var der om Nallen mellem den 6le og
7de blevet undertegnet en Kapitulation, ifølge hvilken den dansk.norske Flaade, »samt Krigsfarløierne af enhver Benævnelse tilligemed alle I-Is. danske Majeslæl tilhørende Skibssager og SøinvenlariunH
skulde udleveres til de engelske Befalingsmænd, og Holmene samt
Kastellet besættes af engelske Tropper, indtil Flaaden var afseilet.
Den smukke Flaade, del danske og norske Folks Stolthed, der saa
ofte havde baarel Flaget til Seir og Ære og kun faa Aar forud værnet
om sit Leie med en Styrke, der havde opvakt Europas Beundring,
den kostbare Flaade, paa hvis Udvikling Kronprinsen og Hegjeringen
havde lagl saamegen VægL og kostet saamange Penge, skulde nu ,
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metl slrøgne Stænger og Ræer, uden at have løsnet el Skud eller
været island til al kjæmpe for sin Tilværelse, udleveres til den snedige
Fiende, der kom listende Lil Sundet som en Ræv om Natten til
Hønsegaarden, uden Varsel og uden Krigserklæring. Billert og tungt
var Søofficerernes og Søfolkenes Sind paa denne Dag, da de vandrede
op og ned paa Holmene, hvor »Havets stolte Svaner« laa vel fortøiede i Leiet, hvor Skibe paa forskjellige Udviklingstrin stod i Bygning paa de mange Bedinger, hvor all tydede paa et nylig slansel
Liv og Virksomhed, og hvor Magasinerne bugnede af Oplag; og nu
ventede de kun paa, al "Engelskmanden « skulde komme og hesætle
Holmenes Vagter og tage alt i Besiddelse.
Der var bleven udnævnt en Kommission, beslaaende af Ekvipagemestrene Kaplainerne Rosenvinge og Grove, samt en Officer fra Søløihusel, med det sørgelige Hverv al udlevere Flaaden Lil Englænderne. Linjeskibene laa allaklede i Flaadens Leie med nøgne Undermasler, men Magasinerne var velfyldle med de nødvendige Udruslningsgjenstande og alt i saa fortrinlig Orden, al de engelske l\latroser
i Løbel af 9 Dage havde ekviperet 14 Linjeskibe saa vidl færdige
al de kunde udlægges paa Rheden. Englænderne benylleclc sig i
fuldesle Udstrækning af deres erln-ervede Rel Lil alle Krigsskibene
med all Tilbehør og alle Forraad. Hvad de ikke kunde føre med
sig skulde ødelægges. De gjennemsavede Dækshjælker og Spanter
i Linjeskihel Ditmarsken, der var i Dokken, som ikke kunde pumpes læns paa Grund af Uklarhed i Sluseværket, de sænkede adskillige
SLykpramme og brændte Mars, SL. Thomas og Triton.
Paa Bedingerne slod adskillige Skibe under Bygning, blandt
andre to Linjeskibe, der var reiste i Spant; disse blev om huggede
og Tømmerne oversavede, eller de knækkede i Faldet. l\len endnu
slod tilbage et stort og prægligl Linjeskib, der var næsten færdigt,
og Lil nl hugge delle i Stykker eller gjøre del island Lil Alløbning,
saaledes at det kunde tages med , var der ikke Tid. Her maalle
bruges en anden Frerngangsmaade. En slor Forsamling af Englændere,
blandt hvilke de høiesle Officerer, tog Plads i den Pavillon, hvorfra
Kongen pleiede at se sine Krigsskibe blive satte i Vandet, blev indhuden Lil al overvære det sjældne Syn. Sløllerne blev revne bort
fra den ene Side af Skibet, og om vællede den store, prægtige Bygning med et forfærdeligt Brag, knuste sin Side og sine Ribben og
blev liggende paa Pladsen som el sønderslaaet Vrag.
I disse for Danmark og Norge saa sørgelige Dage forefaldt der
frn engelsk Side forskjellige Uordener og Udskeielser, men det maa
pna den anden Side indrømmes, at Admiral Stanhope og l{aplain
Hoocl , 11\'em Kommandoen over Halmen og Flaadens Ekvipering var
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bleven overdraget, søgte at afhjælpe alle Klager og viste sig i det hele
i deres Optræden som humane Fiender. Det samme kan derimod
ikke siges om Admiral Gambiers Flagkap1ain Sir Home Popham og
et Par andre Officerer. Popham var en stræng og hovmodig Herre,
hvis Optræden i Begyndelsen var meget ubehagelig og udfordrende,
ja han gik endog saa vidt, at han beskyldte danske Officerer for at
tilbageholde Materiel som tilhørte Englænderne. Dette var mere end
Kaptain Rosenvinge kunde lade sidde paa sig, han gav freidig den
engelske Officer Svar paa Tiltale og udfordrede ham paa Pistoler.
Dog blev Striden bilagt ved Sir Samuel Hoods Mellemkomst og
Popham maatte gjøre Rosenvinge en Undskyldning i flere engelske
og danske Officerers Nærværelse.
Midt i Oktober Maaned var alting færdigt til Afseiling. Den
13de var Troppernes Indskibning begyndt og sluttedes Natten
mellem den 19de og 20de; paa denne Dag afseilede den første Afdeling med den engelske Hær og passerede samme Aften Kronborg,
omtrent hundrede Seilere stærk. Den 21de om Morgenen forlod den
sidste Afdeling af den engelske Flaade Kjøbenhavns Rhed, og med
denne fulgte Ranet, Krigens Offer, den store og smukke dansk-norske
Flaade. Det var et stort Bytte, den mægtige Fiende her førte med
sig, og bitre var de Følelser og tunge de Blikke, hvormed de dansknorske Søfolk og hele F~lket, der stod tomhændet tilbage, saa Skibene
lette Anker og drage bort under fremmed Flag. 16 Linjeskibe, af
hvilke det ældste ikke var over 20 Aar gammelt, og hvoriblandt der
var saadanne Skibe som Kristian den syvende paa 90 Kanoner,
bygget 1803, Valdemar og Neptunus paa 80 Kan., Danmark
paa 76 osv.; 10 Fregatter, af hvilke flere førte 40 Kanoner; 5 Korvetter, alle nye; 8 Brigger, 1 Flaadebatteri, 1 Stykpram og
29 mindre Fartøier, tilsammen 70 Seilere, foruden 92 med ranet
Gods spækkede Førselsskibe, var Byttets Størrelse. Men da dette i
Slutningen af Maaneden naaede England, var det dog noget formindsket.
Allerede ved Opseilingen gjennem Sundet grundstødte Linjeskibet
Neptun us paa Taarbæk Rev og blev staaende fast, saa at det
maatte forlades og stikkes i Brand. I Kattegat blev Flaaden overfaldet af Storm, der adsplittede og ødelagde alle Kanonfartøierne paa
tre nær, Flaadebatteriet og Stykprammene havde man maattet efterlade i Sundet, men Resten naaede til Bestemmelsesstedet og blev
indlemmet i den engelske Flaade, hvor Henrik Gerners, Stibolts og
Hohlenbergs smukke Skibskonstruktioner vakte stor Beundring.
Saaledes havde da Danmark og Norge mistet sin store Flaade,
som man gjennem Aarhundreder havde vænnet sig til at betragte
Vor Somogt. D.
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som Landets Stolthed og bedste Værn, det Vaaben, hvortil saa mange
stolte Minder knyttede sig. Og den var ikke mistet paa almindelig
Vis efter en uheldig Kamp paa Søen med en overlegen Modstander,
den var værgeløs falden efter et uforudset Overfald. Hele Folket
var grebet af Harme mod den Fiende, der saa snedig havde overfaldet Landet, og de Skridl, som fra den engelske Regjerings Side
blev gjorte til Fred, Forsoning og Forbund, blev afviste; man fore-

Briggen Lougcn muler St!ll
(Gnmmcl! Rlllc<lc).

trak et Forbund med de mægtige Keisere paa Fastlandet, Napoleon
i Frankrig og Alexander i Rusland , fremfor en Forbindelse med
Havets Behersker, skjønt det i høi Grad gik ud over Handelen og
den dermed følgende materielle Velstand.
Rustningerne blev drevne med Kraft, en Hær paa over 60,000
Mand stilledes paa Benene og fordeltes omkring paa Øerne, i Jylland
og i Hertugdømmerne. Det af Regjeringen desværre saa uforsvarligt
forsømle Norge, der nu var saa godt som afskaaret fra Danmark,
rustede sig paa bedste Maade. Paa Søen gjorde man, hvad der var
menneskeligt muligt; thi Engelskmændene havde ikke kunnel tage
alt med sig. Der var for det første tilbage hele det ypperlige Personel, Officerer, Underofficerer og Matroser, som kun behøvede Skibe
og Vaaben for at drage ud imod Fienden ; der var de vel ordnede

Chr. Molat,d plnz.
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Værfter, navnlig Nyholm og Gammelholm, med hele deres Besætning
af Haandværkere, Konstruktører osv., og her kom alting snart i saa
livlig Bevægelse, som de knappe Pengemidler tillod; og det var ikke
alene paa Holmene, at der arbeidedes paa at skabe en ny Flaade, paa
de offentlige Skibsværfter i Glftckstadt og i Frederiksværn, hvortil
føiedes nye midlertidige Etablissementer i Kristianssand, Bergen og
Trondhjem, i Svendborg og i Kiel, ligesom paa mange private Værfter
sattes alle Hænder i Virksomhed til Bygning af mindre Skibe, hvortil
saa Holmen leverede Tegningerne. Endelig var der levnet Flaaden
endel paa Holmen efterladt Materiel og Ammunition, samt flere
Skibe der var borte fra Hovedstationen. I Norge laa 2 Linjeskibe,
1 Brig, 5 Kanon.:halupper, 4 Kanonjoller, foruden nogle Smaafartøier,
i Bælterne og i Hertugdømmerne 3 Brigger, 1 Kongejagt, 1 Kanonbaad
og nogle Lodsbaade. Desuden reddedes dels til Norge, dels til Danmark nogle af de Fartøier, som Englænderne havde forladt i Søen.
Med disse bestod den sørgelige Rest af den dansk-norske Flaade af
2 Linjeskibe, 4 Brigger, 3 Stykpramme, 1 Flaadebatteri, 1 Kongejagt,
16 Kanon- og Morterfartøier, og nogle Smaafartøier. Hertil kom
endnu den lille Korvet Diana paa 20 Kanoner, som for Øieblikket
var paa Togt i Middelhavet. Hvad de to Linjeskibe angaar, laa det
ene, et ældre Linjeskib, Prinsesse Lovise Augusta paa 60 Kanoner,
der tidligere havde været benyttet til Øvelsesskib for Kadetterne, halvt
aftaklet uden Besætning fortøiet ved Kristianssand. Det næsten ny
smukke Linjeskib Prins Kristian Frederik paa 66 Kanoner var under
Kommando af Kadetchefen Kommandørkaptain H. C. Sneedorff ude
paa Øvelsestogt med Kadetterne, ledsaget af Briggen Lougen, og kom
den lOde August ind til Kristianssand, hvor Besætningen gik over
i Lovise Augusta for at afgaa med dette gamle Skib til Kjøbenhavn.
Kort forinden Afseilingen modtog han Ordre fra Kronprinsen om at
afgaa til Frederiksværn, hvor han ankom med Linjeskibet og Lougen
den 16de. Linjeskibet Prins Kristian blev imidlertid liggende i
Kristianssand for at ekvipere seilklar, og Kommandoen overtoges
af Kaptain Carl Vilhelm Jessen, der tidligere havde gjort sig bekjendt
ved sin raske Færd i Vestindien i Krigsaaret 1801, som Chef for
Briggen Lougen. Englænderne, som havde faaet Nys om de to
Linjeskibe, der laa i de norske Havne, var straks paa Færde for at
jage dem. Allerede den 8de September viste fiendtlige Krydsere sig
udenfor Kristianssand og den kommanderende Officer, Kaptain Sir
Robert Stopford sendte Bud ind til Byen, at dersom Linjeskibet ikke
udleveredes vilde han angribe med hele sin Styrke, og saa ængstelige
var man her for Byens mulige Ødelæggelse, at Myndighederne opfordrede Jessen til at forlade Havnen. Den 29de om Aftenen lettede
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han derfor med Linjeskibet, slap ubemærket i Nattens Løb forbi
Fienden og ankrede ved Frederiksværn, hvor han traf Resten af den
lille Eskadre, Lovise Augusta og Lougen. Men heller ikke her ansaa
man sig for sikker, da Slopfords Eskadre viste sig udenfor, forstærket
med flere Linjeskibe, og tyede den 7de Oktober ind til den beskyttede

Forsldbct nf Prins l'\rislinn Frederik. i4 Kanoner.
(Model pan Orlugs,·n!rRct).

Havn ved Frederiksstad, hvis Fæstningsværker yderligere forstærkedes
med nyopkaslede Batterier.
Under Eskadrens Ophold i denne HaYn ankom Kommandør
Lorentz Fischer til Norge, for i sin Egenskab af Prins Krislian
Augusts Generaladjutant at tage Kommandoen over Landets Søværn,
og beordrede Sneedorff til at stikke i Søen med Eskadren for at gaa
angrebsvis til Værks imod Englænderne.
Lovise Augusta var imidlertid ganske usødyglig, og alle Skibene
saa mangelfuldt udrustede og saa slet forsynede, at de ikke kunde
klare et Vintertogts Strabadser. Der manglede baade Proviant og
Varegods og Mandskabet stod ganske blottet for varme Vinterklæder,
saa at de to Linjeskibschefer Sneedorff og Jessen i Forening indstillede
til Prins Kristian at skaane Skibene for dette Togt i Nordsøen ved
Vintertid og istedetfor kalde dem til Kjøbenhavn for at blive forsvarligt reparerede og udhalte. Indstillingen toges dog ikke til Følge
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og Eskadren gik den 18de November i Søen, men Togtet blev ikke af
lang Varighed, allerede to Dage efter var Lovise Augusta saa havareret, at Sneedorff maatte løbe ind med den til Frederiksværn. Først
den sidste Dag i November Maaned forlod de to Linjeskibe Norge
- Longen blev tilbage i Kristianssand - og satte Kursen sønder
efter mod Kjøbenhavn, Lovise Augusta for aldrig at komme tilsøs mere.
Imidlertid førtes der livlige Underhandlinger med Frankrig og
Rusland om Aabningen af Felttoget 1808. Napoleon havde vel ikke
den Aarsag, som tidligere, til at forbinde sig med Danmark, da dets
Flaade var borte; men han fortsatte dog Underhandlingerne om Forbund, dels for at faa de danske Havne lukkede for Englænderne,
dels for at faa Danmarks og Norges Hjælp til et Indfald i Sverig.
Rusland, som efter Tilsiterfreden skulde søge at mægle Forlig mellem
England og Frankrig, havde allerede ved en Erklæring af 26de Oktober 1807 afbrudt sine Forhandlinger med den engelske Regjering
og lukket sine Havne for den store Sømagt. Keiser Alexander søgte
nu, dog vistnok kun paa Skrømt, at formaa Gustav den fjerde Adolf
til at afslutte en væbnet Neutralitetsakt mod England· men den
svenske Regjering vilde ikke gaa ind herpaa; den sluttede sig tværtimod nærmere til England, hvorfra den fik Tilsagn om Krigsmateriel
og Penge, ja Aftale blev endog truffen om, at svenske Tropper skulde
besætte Sjælland. Den dansk-norske Regjering havde nu ikke mere
noget Valg; den havde brudt fuldstændig med England, maatte derfor slutte sig nøie til Frankrig og Rusland, og, hvor nødig den end
vilde, erklære Sverig Krig. Vel havde Kong Gustavs Opførsel imod
Danmark i den senere Tid kunnet give grundet Anledning til Klage,
og vel havde han under sit venskabelige Forhold til England seet
med milde Øjne paa, at den dansk-norske Flaade bortførtes i Efteraaret 1807; men en Krig med Sverig var dog ikke meget populær i
Danmark og Norge, og da den erklæredes den 29de Februar 1808,
havde den mange Modstandere, der kun undskyldte den ved Omstændighedernes Magt. Felttogsplanen gik ud paa, at en dansk Hær
i Forening med et fransk-spansk Hjælpekorps skulde gjøre Indfald
i Skaane fra Sjælland, en norsk Hær under den til Statholder senere
udnævnte Prins Kristian August af Augustenborg trænge fra
Svinesund ind i Sverig, og Russerne falde ind i Finland. Krigen
begyndte; de russiske Tropper skred rask frem i Finland, og det
Hjælpekorps, der skulde handle i Forening med den danske Hær
og talte 33,000 Mand med 6000 Heste under Anførsel af den berømte
Marskalk Bernadotte, Prins af Pontecorvo (senere Sverigs Konge
Karl den fjortende Johan), begyndte den 5te Marts sin Indrykning
i Holsten, drog videre til Fyn og overskibede endel Tropper til
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Sjælland, medens Bernadotte begav sig til Kjøbenhavn; men da
stansede Fremrykningen pludselig. Keiser Napoleon, der savnede
Efterretning om Ruslands Fremrykning i Finland, frygtede for at
lade sine Tropper rykke frem, inden han var sikker paa, at den
russiske Hær havde sat sig i Bevægelse, og da han ligeledes manglede Meddelelse om Bernadottes lndmarsche - Efterretningerne gik
ikke dengang saa hurtigt som nu - sendte han Befaling til Bernadotte om at vente. Denne Befaling, der
i Danmark blev anseet som en Kontraordre, opvakte megen Forbavselse
og Uro, den beleilige Tid spildtes, de
engelske Krydsere ankom til Bæltet,
og Toget til Skaane gik overstyr.
I disse bevægede Dage foregik der
et Tronskifte, mere stille og ubemærket, end en saadan Begivenhed pleier
at foregaa. Den 13de Marts 1808 døde
den aandssvage Kong Kristian den
syvende i Rendsborg, 59 Aar gammel, og hans Søn Frederik den
s j et te, der allerede længe havde ført
Prins Kristian August.
Styret, fulgte ham paa Tronen.
(Miniolurmnleri).
Det andet af de fra Norge hjemvendte to Linjeskibe Prins Kristian Frederik blev holdt under Kommando Vinteren over. Efter sent paa Aaret at have været paa et
Kryds inde i Østersøen og døiet endel af haarde Storme og slræng
Kulde, ankrede det lste Juledag paa l{jøbenhavns Yderrhed, hvor
Peter Willemoes beordredes til Tjeneste ombord i Linjeskibet, og
blev modtaget som en kjærkonunen Forøgelse af Messen, det· bestod
af ganske unge, livsglade Officerer, Løitnanterne Ferry, T. Liitken,
Krieger, Dahlerup, Kristian og 0. F. Liitken.
Nytaarsdag 1808 skulde Prins Kristian efter Bestemmelsen atter
afgaa fra Kjøbenhavn for at konvoiere til Frederiksværn, men gjentagne Uheld under Letningen i Forbindelse med haard Kuling bevirkede, at Linjeskibet blev liggende paa Rheden indtil den 3die
Januar.
Den 7de Januar var Prins Kristian løbet ind til Frederiksværn
med sin Konvoi, og efter et kort Ophold her stod Kaptain .Jessen
atter tilsøs. Uophørlige Storme med Frost og Sne drev imidlertid
Linjeskibet ind under Lindesnæs og skilte det fra dets Følgesvend
Briggen Longen, og da man atter den 18de Januar vendte tilbage til
Ankerpladsen ved Frederiksværn var baade Skib og Mandskab haardt
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medtagne af de udstaaede Strabadser og trængte til Eftersyn og Hvile
inden man igjen kunde tænke paa at gaa i Søen.

Frederik den sjette som Konge.
(Eficr Ecker5bergs Mnieri).

Den 6te Februar var Prins Kristian atter kommen ind til Frederiksværn efter et kort Kryds i Kattegat. Paa denne Tur havde
man en Morgen faaet en Seiler i Sigte, som antoges for at være en
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Orlogsmand. Det fremmede Skib salte alt til, hvad trække kunde, og
slap uskadt ind til Skjærene ved Gølheborg, og førsl senere fik man
ombord i Linjeskibet al vide, hvor kostbar en Prise del var, man havde
jaget. Den fremmede var nemlig den engelske Fregal Q u e b e c k ,
der havde 200,000 .f ombord i klingende Mønt, og denne Omslændighed havde til Følge, at den kommanderende engelske Admiral i Nordsøen, Saumarez, saasnart Efterretningen var naaet til England, fik Or-

Aglcrcndc nf Prins Krisllnn Frcdef'ilt.
Mærk det stærkt indlmehnc Agterskib uden Vægtergang og Gnlleri saml llulfct for Chefen og Ofllccrcrnc.
(Model pnn Orlogs, ærfiel).

dre til at sende en detacheret Afdeling under Kaptain Sir George Parker til Kattegat. Denne Eskadre bestod foruden 2 Fregatter og nogle
mindre Skibe af Linjeskibene Stately, Vanguard og Nassau (det tidligere danske Linjeskib Holsten). Vinteren var netop paa delte Tidspunkt faldet i med haard Kulde; næppe var Prins Kristian kommen
ind til Frederiksværn, førend den var indefrossen, og Isen laa fast
og holdt den fangen hele Februar Maaned ud. Den 4de Marts fik
Chefen for Linjeskibet Ordre til at forlade Norge og seile til Kjøbenhavn, saasnart Isen tillod det, og den lOde Marls lettede Prins Kristian fra Kristianssand og stod Kattegat ned. En engelsk Eskadre,
som nogle Dage tidligere var løbet ind til Vinga i Nærheden ar Gøthe-
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borg, iagttog det danske Linjeskib paa dets Seilads sønder paa, men
man var ikke i Stand til at foretage noget fiendtligt Skridt fra engelsk
Side, da Skibene laa indefrosne. Først nogle Dage senere lykkedes
det en af Fregatterne at komme fri, og den blev derefter sendt til
Storebælt, hvor den tog Station ved Sprogø for at hindre en eventuel Overførsel• af franske Tropper.
Prins Kristian, der den 11 te Marts om Aftenen var omtrent udfor Hornbæk og næste Morgen lettede for at staa Sundet ind, fik ved
Kronborg Ordre til at blive paa Helsingørs Rhed, da Kjøbenhavn
var spæn-et af Is. Kaptain .Jessen gik som Følge heraf til Ankers
ved Fæstningen, og den paafølgende Uge, som tilbragtes her, var
endnu de drøieste og uhyggeligste Dage paa Togtet. Forskjellige
Gange kom Drivisen og tog Skibet fra dets Ankerplads, Touge og
Ankre forlistes, der maatte arbeides haardt og vedholdende, og skjønt
Elementerne trak saa store Veksler paa Besætningens Kræfter, at et
kraftigt og fuldtalligt Mandskab ikke havde været for meget til at
klare, hvad der skulde udrettes ombord, maatte Arbeidet her udføres
med en Besætning, som Sygdom havde svækket og medtaget. En
ondartet Tyfus havde allerede under Opholdet i Norge tvunget Kaptain .Jessen til at sende endel af Folkene iland som syge, og paa
Helsingørs Rhed antog Sygdommen meget betænkelige Dimensioner.
Over 100 Mand af Besætningen var allerede som syge gaaede i
Land i Helsingør, og med stort Besvær havde man i den strænge
Kulde transporteret dem over Isen ind til Byen; hver Dag kom der
flere paa Sygelisten, og da Epedemien kunde betragtes som stanset,
havde ca. 200 Mand af Prins Kristians Besætning forladt Skibet
og var bleven erstattede af ny og uøvede Folk. Saaledes var Tilstanden ombord, da Kaptain .Jessen den 18de Marts fik Ordre til
hurtigst mulig at afgaa til Storebælt for at forjage den engelske
Fregat, der, som tidligere omtalt, var stationeret ved Sprogø.
Skjønt der ombord i Prins Kristian ved Ordrens Modtagelse
straks blev taget fat med Kraft for at faa Skibet seilklart, var Forholdene dog af den Natur efter den nylig overstaaede Epedemi og
med Skibet fuldt af nye Folk, at Kaptain .Jessen først den 21de Marts
om Morgenen kunde lette sit Anker og staa Sundet ud. Det var
sidste Gang, at Prins Kristian passerede Fæstningens Kanoner, sidste
Gang, at adskillige af dens 600 Mand stærke Besætning skulde se
Kronborgs Taarne forsvinde bag Landet, medens Skibet med frisk
østlig Brise løb norden om Sjælland.
Omtrent samtidig med at Linjeskibet passerede Nakkehoved,
ankrede den engelske Eskadre under Parker ved Høganås, og da
Efterretningen herom naaede Kjøbenhavn, afsendtes straks Brev til
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Kaptain Jessen for at stoppe ham - men for sent; Danmarks sidste
Linjeskib stod sin Kurs rolig vester over, sin Undergang sikkert imøde.
Opad Dagen, da man med stadig rum Vind stod op imod Sjællands Rev , fik man et Par fremmede Seilere i Sigte. Det viste sig
at være to fiendtlige Fregatter, og da Prins Kristian i Mørkningen
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Kort til Prins Kristian Frederiks Komp.

gik til Ankers imellem Seierø og Refsnæs, søgle de engelske Skibe
ned tværs af Næsset og ankrede der for Natten.
Den 22de Marts 1808 lettede de to engelske Fregatter i Dagningen og stod Bæltet ud; Prins Kristian blev liggende endnu en
halv Times Tid paa sin Ankerplads, saa salte den sine Seil og
fulgte efter.
Det har aabenbart været Kaptain Jessens Hensigt med sin Seilads Nord i at trække de fiendtlige Orlogsmænd bort fra Bæltet og
muligvis, efter at være kommen i rum Sø, faa dem til at indlade
sig i Kamp. Ved Middagstid var en 3die Fregat kommen i Sigte i
Nord og kort efter havde Prins Kristian den største af de engelske
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Fregatter i sit Kjølvand, knap ¼ Mil borte. Det danske Linjeskib
slog klart Skib og holdt ned imod den for at angribe, men Englænderne vilde ikke modtage Kampen og flygtede for fulde Seil.
Ombord i Prins Kristian, der i Mellemtiden var kommen op
imod Hastensgrunden, vidste man ikke noget om, at Parkers Eskadre
var i Farvandet, da man omtrent Kl. 2 fik to Seilere i Sigte. Efterhaanden som Reisningerne blev tydeligere, saa man, at det maatte
være to svære Skibe der var under Opseiling, og da Skrogene dukkede op over Horisonten, var man snart paa det rene med, at det
var to Linjeskibe, der rumskjøds stod ned imellem Anholt og Lysegrunden. Det var Parkers Eskadre, der nærmede sig.
Saasnart han havde faaet paalidelig Underretning om, at Prins
Kristian var afseilet for at begive sig til Bæltet, lettede han med to
af sine Linjeskibe Nas s au og Stat e 1y for at opsøge det, det 3die
Vanguard paa 84 Kanoner fik Ordre til at blive liggende, for at
spærre Indgangen til Sundet og stoppe det danske Linjeskib, hvis
det skulde lykkes det at undslippe sine Forfølgere.
Disse to uventede Modstanderes Tilstedekomst forandrede Situationen i væsentlig Grad og samtidig svandt Udsigterne til et heldigt
Udfald bort. Det gjaldt først og fremmest at undgaa at tørne sammen
med denne knusende Overmagt, og Kaptain Jessen tænkte derfor paa
at holde inden om Seierø for enten at søge en Ankerplads under
Nekselø, hvor han ikke mente at Linjeskibene vilde driste sig til at
følge eller ogsaa ad denne Vei søg~ at strække ind i Beltet. Men
da det kom til Stykket, turde den bekjendte Mand, der var medgivet
Skibet som Lods fra Kjøbenhavn ikke paatage sig Ansvaret, og Forsøget maatte opgives.
Under disse vanskelige Omstændigheder sammenkaldte Chefen
sine 4 ældste Officerer Kaptain Rothe, samt Premierløitnanterne Top,
Ferry og Willemoes til Krigsraad og da alle var af den Mening, at
man ikke burde søge Bæltet og derved trække den store fiendtlige
Styrke efter sig, men hellere drage Fordel af Kjendskabet til Farvandet og ved at knibe langs Landet prøve at naa Sundet igjen, gav
Kaptain Jessen Ordre til at holde bidevind op langs Sjællands Rev.
Med denne Ordre var Tærningerne kastede. Linjeskibene Nas sau og Stately, der kom ned Nord fra med rum Vind, nærmede
sig hurtigt Prins Kristian og var tillige saa meget til Luvart i
Farvandet, at der ikke længere var nogen Mulighed for at seile dem
agterud. Det maatte komme til Kamp.
I Løbet af Dagen var den østlige Brise efterhaanden aftaget.
Aftenen var stille og klar, og for en let Bramseilskuling stod Prins
Kristian langs Sjællands Rev. Der var slaaet klart Skib ombord,
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hver Mand slod paa sin Posl, Chefen var paa Dækket og paa øverste
og underste Batteri stod Kanonerne klargjorte til Skud paa begge Sider. Skjønt Skibet gled langsomt og stille gjennem Vandet for den svage
Brise, der knap var i Sland til at lYide Seilene, var det dog en Seilads fuld af Spænding for alle ombord fra Chefen og ned til den
sidste Mand. Enhver kunde ved blot at kaste et Blik ud ad en
Batteriport overbevise
sig om, at den Kurs,
der blev styret, tilsidst
maatte føre Skibet iland,
og alle var sikkert paa
det rene med, at det
forinden vilde komme
til et Møde med Fienden, hvor Seir vilde
være en Umulighed ;
men desuagtet var der
en ypperlig Stemning,
og Folkene brændte af
Begjærlighed efler al
komme i Lag med
Englænderne og bruge
Kanonerne.
Klokken var om lrent
7, og LinjeskibeL Stately var da oppe i
Kjølvandet paa Prins
Kris Lian og indenfor
Skudvidde. Solen var
l\01, tnin .fossen.
gaaet ned, og i Tusmør(Efter Mn k ri ).
ket sendte del danske
Linjeskib ham nogle velrettede Skud fra Agterportene og hermed begyndte Kampen. Kort efter var Stately oppe paa Bagbords Laaring,
samtidig løb Nas s au op i Læ og begge to aabnede nu Ilden paa
ganske kort Hold imod Prins Kristians Sider. Skjønt man her
ombord med en Modstander om Styrbord og Bagbord maatte slaa
med begge Sider og saaledes kun kunde bringe det halve Antal Kanoner i Ilden paa hver Side, var det dog en varm Velkomsthilsen der
blev sendt de engelske Skibe. Folk.ene arbeidede uforsagt ved Kanonerne, opmuntrede af deres Officerers Eksempel, og uagtet Mandefaldet allerede var saa stort, at de saarede ikke kunde blive baaret
bort saa hurtigt, som de faldt, skal det dog siges til Besætningens
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Ære, at den holdt Modet oppe under de fortvivlede Omstændigheder.
De saaredes Jamren lød i deres Øren og i Skjæret fra de tændte
Lanterner paa Batteriet, hvor Røgen væltede fra for til agter, saa
man hvert Øieblik at Kugler og Splinter krævede nye Ofre, men desuagtet holdt de Stand, og da de engelske Skibe efter en Times blodig Kamp var saa forskudte paa Takkelagen, at de omtrent Kl. 9

Prins Kristian Frederik I Knmp med 2 engelske Linjeskibe og 1 Fregat ved SJ:cllands Odde
den 22dc ~lnrls 1808.

maatte sakke agterud for at reparere, og atter efter 20 Minutters Forløb kom op paa Siden af deres medtagne Modstander for at forny
Angrebet, lød der fra Prins Kristians tapre Besætning et rungende Hurra ud i den mørke Aften.
Willemoes havde ved Kampens Begyndelse sin Post paa øverste
Dæk og ledede som Chefens Adjutant Skydningen fra Kanonerne
paa Skansen. Han var ret i sit Element midt i Kampens Tummel,
opmuntrede sine Folk ved Kanonerne, skyndede paa dem og var
lutter Bevægelse og Aktivitet. Han stod sammen med næstkommanderende Kaptain Rothe en lille Tid paa Skansen om Bagbord i Nærheden af Faldrebet og saa ud imod Stat el y, der i Pistolskuds Afstand laa paa Bagbords Laaring og tordnede med Ilden fra begge
sine Batterier; i sin Iver for bedre at se, sprang han op paa den
forreste Kanonadeslæde paa Skansen om Bagbord og stod et Øieblik
med Ansigtet vendt imod Fienden, men pludselig mere sprang end
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faldt han ned fra Kanonen, hvorpaa han stod, med del Udraab: »Av
mit Hoved! « og sank om i Armene paa næstkommanderende, der
endnu stod paa samme Sted, og inden denne kunde faa ham baaret
hen til Agtertrappen, udaandede Willemoes. En Kanonkugle havde
borttaget det øverste af hans Hjerneskal.
Den næste Officer, der faldt ombord i Prins Kristian, var
Løitnant Soland af det vesterlehnske Regiment. Hans Plads havde
været paa Hytten med Soldaterne, og paa delle udsatte Sted faldt

Orlogsskibet Prins Kristian Frederik. 9.& Knnoncr.
Orlogsskibet Norge ,•at· storrc, men ellers hygget efter summe Tegning. Lidt ngtcn for Dngbords Pnldrcb
er Stedet, ln·or Willcmofs faldt 1808.
(Orlogsværncts Motlclsumllng).

den ene af hans Folk efter den anden. Fortvivlet herover gik han
ned paa øverste Batteri og sagde til Officererne der : »Alle mine Karle
har sagt mig Farvel. Jeg har ikke mere at gjøre deroppe; - giv
mig noget at bestille her. • Men næppe havde han udlall disse Ord,
førend et Skraaskud knuste begge hans Ben og gjorde Ende paa
hans Liv.
Da Klokken var 10, var Forholdene ombord i Linjeskibet eller
21/2 Times haardnakket Kamp imod Overmagten af en saadan Natur,
at enhver yderligere Modstand vilde være unyttig. Chefen, næstkommanderende og 3 af Officererne var saarede, Løitnanterne Willemoes, Dahlerup og Soland var faldne ·og over en Trediedel af den
tapre Besætning laa dræbt eller saaret. Fra det nærmeste engelske
Linjeskib var der kort forinden bleven praiet over til Prins Kris ti an om at overgive sig, men Chefen havde afslaaet Opfordringen
skjønt Skydningen nu kun vedligeholdtes fra ganske enkelte Kanoner.
Under Kampen var Skibene kommet tæt ind under Land. Prins
Kristian laa med sit forskudte Skrog og Reisning omringet af
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de to engelske Linjeskibe og Fregatten Queb eck, der alle 3 brugte
deres Kanoner imod det; men først da Kaptain Jessen mærkede, at
Skibet tog Grunden, praiede han over, at han overgav sig og halede
sit Flag ned. Klokken var da 101/2. Den fiendtlige Ild ophørte øieblikkelig og straks efter kom en engelsk Officer med Mandskab fra
Stately ombord for at tage
det erobrede Skib i Besiddelse.
Han lod Ankeret falde, men
Prins Kristian stod da allerede fast i Stranden paa Sjællands Odde, kun en Kabellængde fra Land. De engelske
Skibe der straks ved Grundstødningen var gaaet over Stag
og i sidste Øieblik undgik at
dele Skjæbne med deres tapre
Modstander, ankrede nogle faa
Kabellængder længere tilsøs, og
efterat den danske Besætning
som krigsfangen var bleven
bragt der ombord, og da det
trods anstrængt Arbeide den
følgende Dag ikke lykkedes at
bringe Skibet af Grunden, satte
Englænderne Ild paa Vraget
Olll Aftenen, og da Klokken
Mindestøtten paa Oddens Kirkegaard I dens oprindelige Skikkelse.
,,arlOsprangLinjeskibet Prins
Kristian i Luften. - Af de tapre Mænd som endte deres Liv ombord i Prins Kristi a n skyllede Søen i de følgende Dage efterhaanden en Del Lig iland paa Stranden udfor Oddens Kirke, og
her blev de jordede i en fælles Grav. Den høitidelige Jordfæstelse,
der blev ·willemoes og hans Skibskammerater til Del, var langtfra
det eneste synlige Tegn paa den almindelige Deltagelse, der føltes
Landet over ved Efterretningen om hans Død. Hans Færd den 2den
April 1801, hvor han kjæmpede under det engelske Admiralskibs
Kanoner, var saa kjendt, at Willemoes' Navn i den nationale Be-·
vidsthed stod omgivet med et romantisk Skjær. Man havde en Følelse af, at Fædrelandet havde mistet en af sine Sønner, der allerede
havde vist, at han bar Spiren til en Tordenskjold i sig. Saavel i
Skrift som i Tale kom denne Stemning til Orde, og den almindelige
Deltagelse og Vemod har vel fundet sit smukkeste Udtryk, naar
Grundtvig i sit Digt »Willemoes« skriver:
Vor Samogt. D.
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De Tidender fløi o\'er So, over Land
At hisset i Nord vare Bolgerne rode,
At J{ristian kjæmped og segned som Mand
Men Willemoes faldt i det natlige Møde.
Da runde de Taarer saa stride i Lon
For Dannemarks bolde elskværdige Søn;
0 Fædrene Nord! Du mig svage tilgive!
0 Willemoes! Son af den herlige Old,
Sum kun i et Speil at beskue jeg mægter,
Med glimrende Stave skal Saga paa Skjold
Neelsende dit Navn til de sildige Slægter.
Men længe skal Taarer nedrinde i Løn
For Dannemarks holde elskværdige Son,
Din Gravhøi skal hlaane af tætte l{jærminder.

Krigen med England maatte nu, da Flaaden ganske var tabt,
føres paa en særegen Maade. Om nogen egentlig Søkrig kunde der
ikke være Tale for en Magt, der ikke mere eiede nogen søgaaende
Flaade, og hvis Pengemidler ikke tillod den i Hurtighed at skabe
en ny. Marinen havde ganske vist i lange Tider været Folk.els
Yndlingsvaaben baacle i Norge og i Danmark paa Grund af sin glimrende Krigshistorie og det nationale Præg, den havde i Modsætning
til Landhæren, der i de Tider talte saa mange hvervede Tropper,
og der indsamledes ogsaa i begge Lande ret betydelige Summer til
Flaaden ad privat Vei, men det forslog kun overmaade lidt til at
erstatte de store Tab. Paa Nyholm lagdes i Januar Maaned 1808
Kjølen til et mindre Linjeskib paa 60 Kanoner, det byggedes for en
Del af Tømmerne fra de Linjeskibe, som Englænderne Aaret forinden
havde ødelagt paa Bedingerne, og fik som det første Skib i den Flaade
som skulde gjenopstaa, det betegnende Navn Phønix; der saltes ligeledes nogle Skonnerter og Brigger i Arbeide, og nogle Aar senere
toges der fat paa Bygningen af 3 Fregatter paa 36 Kanoner; men
disse Nybygninger fik ikke nogen Betydning for Krigens Gang. Det
dreiede sig under de givne ulykkelige Forhold om hurtigst mulig at
skabe et Kystforsvar af Fartøier, der hverken var for kostbare eller
som det tog for lang Tid at skaffe tilveie, og derfor byggedes der nu
af al Kraft Kanonbaade paa Skibsværfterne i Danmark og Norge og
i saa stort et Antal, at disse Fartøier endog kom til at give Krigen
med England 1807-14 Navn, idet den ofte bliver kaldet Kanonbaadskrigen.
Kanonbaadene, der under Krigen med England kom til at spille
en saa ·fremtrædende Rolle, maa nærmest betragtes som en nyere
Form for de gamle Galeier og kunde ligesom disse bevæges baade
med Seil og med Aarer. Galeierne blev opgivne i Aaret 1788 som
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ikke mere tidssvarende, og for at erstatte dem indførte man Kanonbaadstypen, hvortil en i 1795 nedsat Kommision havde udarbeidet
Planer og Overslag. Allerede saa tidlig som i Aaret 1801 havde man
11 af disse Fartøier færdige , der som tidligere omtalt under Slaget
paa Rheden var udlagte paa Refshalegrunden, men ikke kom til at
tage Del i Slaget.
Disse Fartøier
viste sig imidlertid
upraktiske derved,
at de var altfor tunge til at drives frem
med Aarer saasnart
der var det mindste
Sø, og man opgav
derfor denne Type
og begyndte i Aaret
1804 at bygge KaModel nf en Knnonchnlup 1808.
nonbaade efter andre Planer og Tegninger, som skyldtes den bekjendte svenske Konstruktør, Fabrikmester Chapman.
De nye Kanonbaade byggedes i to Størrelser, de store, Kanonchalupperne, der var armerede med to 24pundige Kanoner, placerede
en for og en agter i Fartøiet, og de smaa, Kanonjollerne, der kun
førte en Kanon, og laa temmelig lavt paa Vandet, hvorfor de ogsaa
kun var meget lidt sødygtige. Begge de to Slags Fartøier var oprindelig konstruerede som aabne
Baade, men dette
viste sig under
Krigen
uhensigtsmæssigt,
hvorefter baade
Chalupperne og
J olierne
blev
forsynede med
Model nf en Kanonjolle 1808.
Dæk.
Da først man havde fundet den Type, der tilfredsstillede de forskjellige Fordringer der kunde stilles til et saadant Fartøi i Retning
af Armering, Bevægelighed og Sødygtighed, gik det rask fra Haanden
med Bygningen· inden Udgangen af Februar 1808 var 11 nye Chalupper færdige, i Marts sattes 24 andre i Vandet og i Løbet af Krigen
52"'
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byggedes der i det hele 255 saadanne Fartøier, nemlig 157 Kanonchalupper, 18 Morterchalupper og 80 Kanonjoller.
Efterhaanden som dette fra de stolte Linjeskibe saa forskjellige
Flaademateriel blev færdigt fra Landets Værfler, traadte del straks
i Virksomhed. Ved Havnebyer, i Fjorde og Bugter fik de smaa
Krigsfartøier deres Stationer, skjærmede af Batterianlæg, der opkastedes ved Stranden, og deres Opgave blev baade at beskylle Kysterne
mod fiendtlige Angreb og værne Koffardiskibene imod de fiendtlige
Krydsere, der sværmede rundt i vore Farvande.
Det blev en lystig Tid for Søfolkene, og endnu lever i Folkemunde Fortællinger om de mange
Skjærmydsler, som forefaldt, om
Søofficerernes og Matrosernes Dristighed, Puds og liYlige Ekspeditioner, hvorledes de laa paa Lur
med deres Kanonbaade og benytLede enhver nogenlunde gunstig
Model nf en norsl, Knnonskonncrt.
Leilighed til at overfalde de engelske Krigs- og Handelsskibe, som Yovede sig ind i vore Farvande, og
hvilken Frygl Fienden nærede for dem. Men kan det end ikke
nægtes, at de danske og norske Søfolk med Kjækhed, Iver og Udholdenhed benyttede del Vaaben, der var lagt i deres Hænder, og i
hvert Fald gjorde Sejladsen gjennem Kattegattet, Sundet og Bælterne
farlig for Fienden, saa maa man dog paa den anden Side ikke tilskrive denne Kamp og Yæhnede Modstand for slor Betydning. Englænderne havde berøvet os Flaaden, hvorved Aarsag Lil nyl Overfald var bortfalden ; og der foretoges heller ikke senere Angreb paa
nogen Landsdel hverken i Danmark eller i Norge. Men til Østersøen maatte de, baade med Krigs- og Handelsskibe. Saa længe Vinden
blæste frisk og var nogenlunde gunstig i de snævre Farvande, havde
de ikke noget at frygte af Kanonbaadene, der ikke seilede synderlig
godt og ikke med deres faste Kanoner kunde indlade sig i en Kamp
under Seil. Kun naar det var stille Veir og de fiendtlige Skibe ikke
kunde manøvrere, eller de havde lagt sig til Ankers paa et Sted, hvorfra de ikke kunde slippe bort, havde Kanonbaadene Overlegenhed i
deres Evne til at kunne bevæge sig frem ved Hjælp af Aarerne; men
selv med denne Fordel var det farligt for dem at angribe store Skibe,
der var væbnede med ligesaa langt rækkende Skyts som deres eget.
Kanonbaadene var derfor i Reglen indskrænkede til at angribe mindre Krigsskibe eller Handelsskibe, og det i stille Veir.
Krigen med Sverig var hverken blodig eller rig paa Begivenheder.
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Skjønt det havde ligget nærmest for Svenskerne at sætte alt ind paa
at værne Finland imod Ruslands Angreb, blev denne Provins dog
ladt i Stikken. Kong Gustav den fjerde Adolf vilde imidlertid anderledes, han vilde bemægtige sig Norge og Sjælland og sendte i Begyndelsen af April Maaned 1808 en Hær under General Armfelt ind
over den norske Grænse.
I Norge havde Prins Kristian August med megen Dygtighed og
Omsigt organiseret Forsvaret tillands. Sagen var ingenlunde let;
der manglede næsten alle fornødne Hjælpemidler til Hærens Udrust-

Model af en Kanonjolle.

ning, baade Proviant, Vaaben og Uniformer, men desuagtet lykkedes
det Prinsen at samle og udruste en Hær, som viste sig i Stand til at
opholde General Armfelts Fremrykning. Det norske Søforsvar var
lagt i Hænderne paa Kommandør Lorenfa Fisker, der efterhaanden
fik et betydeligt Materiel af Kanonbaade og Kanonjoller stillet paa
Benene, men som dog ikke kom til at spille nogen Rolle af Betydenhed under Krigen.
Den 25de Maj indløb der Befaling fra Kong Gustav til Armfelt,
at han skulde stanse sin Fremrykning i Norge og trække sig tilbage
over Grænsen. Der var nemlig ankommet med en engelsk Eskadre
og en Samling Førselsskibe en engelsk Hær paa 10,000 Mand til
Gøtheborg, for at staa Sverig bi i dets Forsvar mod Nabolandene.
Disse Tropper vilde Gustav anvende til i Forening med den armfeltske Hærafdeling og understøttet af den engelske Flaade at gjøre
Landgang paa Sjælland· men herpaa vilde Englænderne ikke indlade
sig, Sommeren gik hen med unyttige Underhandlinger, de engelske
Tropper laa i hele denne Tid ombord paa Skibene, indtil Gustav
den fjerde endelig fik et bestemt Afslag paa sit Forlangende, og
Hjælpehæren seilede igjen hjem til England. Han fik altsaa hverken
Norge eller Sjælland, og Krigen stansedes foreløbig ved en Vaabenstilstand den 7de December 1808.
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Ogsaa Frederik den sjette havde, som tidligere omtalt, maattet
opgive sin Plan til en Landgang i Skaane. En engelsk Flaade paa
11 Linjeskibe foruden Fregatter og mindre Skibe under Kommando
af Admiral Sir James Saumarez var 0111 Foraaret ankommen til
Østersøen og de danske Farvande for at holde Øie med Russerne,
hjælpe Svenskerne og beskytte engelske Skibe i Kattegattet og Bælterne. Det var en Afdeling af denne Flaade, under Kommodore Sir
Richard Kea t s, som i August Maaned seilede bort med det spanske
Hjælpekorps, der var kommet hertil sammen med de franske Tropper under Bernadotte for at gjøre Landgang i Skaane, og nu laa i
Fyn og Jylland og levede høit paa de Danskes Bekostning. Spanierne, der kommanderedes af Marquis de la Rom an a, havde tilfældigvis faaet at vide, at Keiser Napoleons Broder, der af denne
var indsat til Konge i Spanien , ikke vilde blive vel modtaget i dette
Land, navnlig af de sydlige Provinser, og da de her i Danmark
modtog Befaling til at aflægge Ed til den nye Konge, besluttede de
derfor i al Hemmelighed at flygte bort fra Danmark og den franske
Overkommando. Romana fik truffet Aftale med den engelske Admiral, og de ham undergivne Tropper drog fra Jylland og Slesvig
til Fyn, hvor Spanierne bemægtigede sig Nyborg Fæstning og forlangte en Koffardiflaade paa over 50 Skibe udleveret under Paaskud
af at ville benytte den til at overføre Tropper til Sjælland og Langeland. Den maritime Styrke paa Nyborg Fjord bestod kun af to
mindre Skibe, Briggen Fama under Premierløitnant 0. Rasch og
Kutteren Søonnen under Sekondløilnanl Rosenørn , og Rasch, der
førte Kommandoen, afslog del s panske Forlangende. Opad Dagen
stod imidlertid en engelsk Eskadre, bcstaaende af 8 mindre Skibe,
ind paa Fjorden; for anden Gang relledes en Opfordring Lil de
Danske 0111 Udlevering af Skibene uden Resullal , og herefter fulgte
et Angreb fra engelsk Side , som underslølledes ar de ar Spanierne
besatte Landbatterier og endte med , at de lo danske Krigsskibe
maatte stryge deres Flag for Overmagten. Fienden bemægtigede sig
nu de i Havnen og paa Fjorden liggende Handelsfartøier, hvori det
spanske Armekorps overførtes til Langeland.
Skjønt Bygningen af Kanonbaade og Kanonjoller gik rask fra
Haanden, og de smaa Fartøier hurtig fik Leilighed til at vise sig
som et brugeligt Krigsvaaben , nærede Regjeringen dog efter Tabet ar
Flaaden 1807 et le,•ende Ønske om at komme i Besiddelse af store
Skibe, navnlig til Iværksættelsen af sine Planer imod Sverig. Den
henvendte sig derfor først til Rusland, der viste sig meget imødekommende og i Forsommeren 1808 afsendte fra Kronstadl en Eskadre, som skulde gaa til Sundet ; men næppe var den kommen ind
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i den finske Bugt, før den af en forenet engelsk og svensk Flaade
blev tvungen til at søge ind lil Roggersvik, hvor den senere holdtes
indespærret. Paa sin Henvendelse til Frankrig havde Regjeringen
faaet Løfte om Bistand af 2 Linjeskibe og 2 Fregatter, og da Napoleon netop havde begyndt at træffe Forberedelser til storartede
Flaadeanlæg og Tilveiebringelsen af en Flaade paa S~heldefloden,

Øverste Dæk poo et Orlogsskib, seet forener. Skibet ligger til Ankers I Vindstille.
(Radering af Eckersberg).

ved Antwerpen og Vliessingen, bestemtes det, at to af de derværende Linjeskibe, Pultusk og Danzi ck, skulde besættes af danske
Søfolk. Dette skete ogsaa; Kaptainerne S.U. Rosenvinge og Hans
Baron Holsten afreiste fra Kjøbenhavn med end el Underofficerer
og menige Søfolk til Vliessingen og tog Kommando, den første
over Pultusk, den anden over Danzick, og da en Mængde Søfolk
fra de i Fastlandshavnene indespærrede danske og norske Handelsskibe indkaldtes under disse Officerers Kommando, fik de to Linjeskibe fuld Besætning af danske og norske Søfolk. Det kan vistnok
siges med Sikkerhed, at det ingensinde var den franske Keisers
Hensigt at sende denne Flaade, ja end ikke de to Linjeskibe til
Østersøen eller Bælterne for at staa Danmark bi, da Skibene vedbleve at staa under den franske Admiral Miss i es sy' s Kommando
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og førte fransk Flag. De Forhold, hvorunder de dansk-norske Officerer og Besætninger var kaldede til at virke, var ikke lette og det
var at forudse, at den Maade hvorpaa hele Sagen var ordnet, maatte
bære Spiren i •s ig til gjensidig Misfornøielse og Utilfredshed. De to
Linjeskibe hø1ie til Scheldeflaaden under den franske Admirals Kommando, men desuagtet var Baandet imellem de danske Sk.ibschefer
og Admiralitetet i Kjøbenhavn ikke fuldstændig løst. Cheferne indsendte deres Rapporter og Indberetninger til Admiralitetet og helragtede sig som staaende under de danske Love og Søkrigsartikler, og detle
Afhængighedsforhold førte til, at Forholdet til de franske Autoriteter
blev mindre godt. Som en Følge af, at de danske Officerer ikke var
inde i Regnskabsførelsen, havde Marinebestyrelsen lagt hele Hegnskabsvæsenet i franske Hænder. En Fregatkaptain var beordret til Tjeneste
i hverl af Skibene som øverste Regnskabsfører, Soldatesquen var ligeledes fransk og endelig var der sat 100 udskrevne franske Malroser
ombord i Dan tz i ck, idet man antog, at Opholdet i det dansk kommanderede Skib vilde være en god praktisk Skole for dem.
Lysten til at tage fat var kun ringe blandt Officerer og Mandskab og særlig blandt de sidste, der i de første Maaneder af Kampagnen maatte savne to nødvendige Betingelser for at holde Humørel
oppe og Sundheden vedlige: tilstrækkelig Mad og en Køie at ligge i.
Folkenes Bespisning var vel hvad Kvaliteten angaar god og efter
franske Forhold ogsaa tilstrækkelig, men forslog ikke til de danske
og norske Søfolks Appelit, der fra Hjemmet var vant til en langt
rigeligere og kraftigere Kost end den, den franske Intendantur leverede,
og som hver Dag maaLLe savne deres Snaps om Morgenen, deres
Gr!i!d, Smør, Æt-Ler og Flæsk og rigelige Ølration.
Bespisningen i de danske Krigsskibe havde fra tidligere Tid altid
været overordenLlig rigelig. I del 16de Aarhundrede blev der saaledcs
ikke tildelt Mandskabet bestemte Portioner undtagen af Øl. Enhver
kunde spise saa meget han lystede og det daglige Traktement bestod
af Grød om Morgenen og Ærter med Flæsk eller salt Sild baade
Middag og Aften. Den ugentlige Ølration var ikke mindre end 20
Potter pr. Mand. Under Frederik den fjerdes og Kristian den sjettes
Regjering indskrænkedes Øldrikningen og Ærtespisningen. Ærter
gaves nu til Middag kun 4 Gange om Ugen, ellers Grød. Om Morgenen indførtes en Snaps Brændevin. Ved det Tidspunkt, hvorom
her er Tale, det 19de Aarhundredes Begyndelse, afskaffedes Brugen
af salt Fisk, som var bleven indført paa Niels Juels Tid, flere ny
Maaltider, som Byggrynsuppe og Øllebrød blev indført, Ølrationen
blev atter indskrænket, hvorimod Brændevinen blev fordoblet. Om-
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bord i de franske Skibe fik Folk.ene ikke Smør , men derimod en
:Mængde Bønner, som de ikke var vant til.
Hvad Mangelen paa Tæpper og Køier angaar, da fandt der den
mærkelige Praksis Sted, at Folkene ikke fik disse Gjenstande udleveret til Brug, men selv maatte baade anskaffe sig dem og betale
dem; men dette var imidlertid lettere sagt end gjort, Folkene havde
ingen Penge, og Følgen heraf var, at medens de franske Matroser
havde deres Hængekøier og Tæpper, maatte de danske i Begyndelsen tage til Takke med at
ligge paa det bare Dæk uden
noget over sig. Misfornøielsen
blandt Folk.ene steg endnu mere
da de saa, at Skibene blev liggende paa Schelden i Stedet for,
som de havde ventet, at afgaa
til Danmark. I Løbet af Aaret
1808 kom Misfornøielsen dog
ikke til Udbrud , men da der i
Januar 1809 kom Ordre fra den
franske Marineminister om at
de dansk- norske Besætninger
skulde afgaa til Brest for der at
bemande to nybyggede, fuldt udrustede Linjeskibe, son1 n1entes
Kaplain Hans Baron Holsten, , Danzlck,s Forer.
at skulle mwendes til en Ekspedition, hvis Maal blev holdt hemmelig, viste der sig bestemte
Tegn paa, at Ordren vilde støde paa Modstand. I et Antal af 2-300
begav de danske Matroser sig til deres Chefer og erklærede, at de
ikke vilde gaa til Brest, de vilde adlyde ombord i Skibet, men naar
de kom iland og med Magt skulde forceres til Afmarsch, vilde de
aftrække Klæderne og lade sig nøgne ihjelskyde.
Den frimodige Maade, paa hvilken Folkene optraadte ved denne
Leilighed, tyder paa at de havde en Anelse om, at de ikke vilde
komme til at staa alene, naar de vovede dette betænkelige Skridt,
men maaske endog finde Støtte hos deres Chefer. Og dette forholdt
sig ogsaa rigtigt, idet begge de danske Skibschefer, ledede af altfor
stræng Pligtfølelse imod det danske Admiralitet, og maaske ogsaa
tilskyndede ved Besætningernes Holdning, nægtede at adlyde den
franske :Marineministers Ordre om at forlade Schelden og afgaa til
Brest, naar ikke det danske Admiralitet havde givet sit Samtykke
til denne Forflyttelse.
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Denne Mangel paa Lydighed foranledigede strænge Forholdsregler,
som skyldtes Keiser Napoleons eget Initiativ; de to danske Skibschefer arresteredes begge og afsendtes til Citadellet i Antwerpen, og
de nærmest liggende franske Linjeskibe fik Ordre til al aabne Ilden
paa deres to dansk-norsk bemandede Kammerater ved det mindste
Tegn paa Mytteri. Alt gik dog roligt uden Blodsudgydelse, og Kaptainerne Rosenvinge og Holsten blev efter et kort Ophold i Antwerpen
førte over Land til den danske Grænse som Arrestanter, ledsagede
hele Veien af franske Gendarmer.
Efterat Udbrudet af Krigen imellem Frankrig og Østerrig i 1809
havde befriet Danmark for de franske Tropper, var der ikke mere
Tale om at sende Linjeskibe til de danske Farvande. Men den
franske Keiser vilde desuagtet ikke give Slip paa de dygtige fremmede
Søfolk, og der blev derfor, for at imødekomme Ønsket, udsendt nye
Chefer til Linjeskibene Pnltusk og Dantzick , nemlig Kommandørkaptainerne v. Dockum og v. Berger, der overtog deres Kommando
den 1ste April 1809. Officerernes og Mandskabets Haab om snarlig
Hjemmarsch var svundet bort, og i fire lange Aar indtil 1813 holdtes
de i fransk Tjeneste paa Scheldellaaden. Forholdene var imidlertid
væsentlig forbedrede; van Dockums kloge Optræden, Tidens jævnende Indflydelse og den Omstændighed, at Skibene lidt efter lidt
blev bedre forsynede og Folk.ene vant til Forpleiningen, bragte efterhaanclen Ro og Tilfredshed Lil Veie iblandt de danske Besætninger.
Under v. Dockums kraftige Kommando lykkedes det at bringe det
danske i\landskab, der senere endnu forøgedes med lo Linjeskibsbesælninger, til saadan en Fuldkommenhed i Retning af Manøvredygtighed, Organisation og Disciplin, at in let af Flaadens øvrige
Skibe kunde maale sig med dem. Naar Flaaden foretog Reisningsmanøvrer eller evolerede under Seil, og Tilfredshedssignalel efter en
kvik udført Manøvre vaiede fra Admiralskibet Charlenrngne's Top,
kunde man som Regel være sikker paa, at del var P u Itu s k's
eller Dantzick's Nummer, der fulgte efter.
v. Dockum forstod at holde sine Besætninger i Ave, han gav
de yngre Officerer Leilighed til at øve sig i selvstændig Kommando
og blive dygtige Søfolk, han bidrog en væsentlig Del til at Englændernes Angreb 1809 vistes tilbage og tog virksom Del i Udførelsen
af de store Flaadearheider ved Antwerpen. Han udnævntes til fransk
Admiral og indstilledes af den franske Regjering til ogsaa at blive
dansk Admiral, noget som Frederik den sjette dog ikke vilde gjøre af
Hensyn til v. Dockums ældre Kammerater; men da de danske Besætninger i 1813 kaldtes hjem og møisommeligt paa deres Fod vandrede den lange Vei til Danmark, afslog v. Doclmm et Tilbud om

699
at blive i den franske Marine som Admiral og drog tilbage til sit
Fædreland.
»De Danske paa Schelden« danner en særlig afsluttet Episode
af Søkrigen 1807- 14, der vel ikke staar i direkte Forbindelse med
Krigen i Norden, men dog har sin Interesse og Betydning for Marinens
Historie. Kun sjældent er det givet en Styrke, saa ringe i Antal som
de dansk-norske Skibsbesætninger paa Schelden, at gjøre sig gjældende
under store Forhold i et fremmed Land, men dette var netop Tilfældet her; Officerer og Mandskab fik, efterat det første vanskelige Aar var til Ende, Leilighed til at vise, hvad Skibsbesætninger
er i Stand til at præstere, naar de er godt kommanderede og sammensatte af Søfolk i Ordets egentlige Betydning.
Om Krigen med Sverig i Aaret 1809 er der kun lidt at fortælle.
Den blev gjenoptagen ved den norske Grænse, men førtes uden Kraft.
Paa Sjælland var samlet en Hær, som skulde gaa mod Skaane; to
Gange var Leiligheden gunstig for den til at marschere over Isen,
men Frederik den sjette vaklede og der blev intet gj011. Livligere end
Krigen med Sverig var Kampen paa Søen imod de engelske Krydsere,
Konvoier og Handelsskibe, som sværmede om i vore Farvande.
I Norge drev Lorentz Fisker det i Løbet af Aaret 1808 til al
faa samlet i alt 35 Kanonchalupper, 56 Kanonjoller og 8 flydende
Batterier, hvad der under de givne Forhold maa kaldes betydeligt,
og hvormed Kysterne forsvaredes. Desuden udrustedes i Bergen,
hvor Premierløitnant Joh an B j e 1k e kommanderede Roflotillen, 6
velseilende Kanonskonne1ier, der hver førte to 24pundige Kanoner
og seks Haubitzer. Her forefaldt i Mai en Begivenhed, som fortjener
al nævnes. En hollandsk Fregat med en Konvoi var løbet ind til
Bergen for Søskade , og den engelske Fregat T art ar løb den l 5de
Mai ind i Bergens Led for om muligt at bemægtige sig de hollandske
Skibe. Tartar ankrede i Skjærgaarden, og Chefen, Kaptain Bettesworth, roede selv med 3 bevæbnede Baade om Natten op mod
Byen; men her traf han en Patrouillebaad, som straks gjorde Alarm
og angreb den overlegne Fiende. Palrouillebaaden blev tagen, efterat
2 Mand af dens lille Besætning var dræbte og 3 saarede; men den
havde gjort sin Pligt, Byens Forsvarere var vækkede. Bettesworth
løb tilbage til sin Fregat, lettede, styrede op imod Byen for at angribe, men traf om Morgenen sammen med Bjelke, der var gaaet
ham imøde med 1 Skonnert og 3 Kanonbaade. En Kamp aabnedes
i Skjærgaarden mellem de vel dækkede norske Kanonhaade og den
store Fregat, der led meget paa Skrog og Reisning og efter en Times
Fægtning, efteral Chefen var falden, benyttede en gunstig Brise til
atter at komme bort.
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Briggen Lou gen, Premierløitnant PeterWulff, var i 1808 det
eneste Krigsfartøi med Seil og Reisning i Norge. Briggen som førte
20 Stkr. 18pundige Kanoner, havde i dette Aar flere heldige Affærer
med engelske Orlogsmænd. Den 14de Marts opdagedes fra dens
Station i Rasvaag Havn en engelsk Brig, der jagede en Galease og
tilsidst bemægtigede sig den. Det var Briggen C hi 1der s paa 14 Slkr.

llrlggcn Loui,:cn, Prcmlcrln1tnont P. \VnlfT. scmlc1, den cn~clskc Urig Chihtcrs s in hele Bredside ror ind
!~de Mnrls IHOH.
(Ener Stik nf N. T ru sle,•).

12pundige Karronader, og den var godt kjendl paa den Knnl ar
Landet som en nærgaaende og besværlig Gjæsl , der foruroligede
Handelen i betydelig Grad. Løitnant \V u Ir r stod straks tilsøs for at
angribe Fienden, skjønt det allerede var Aften, og fra 7- 11 stod
der en livlig Bataille imellem de to Skibe. Lougen holdt sig klogelig
helt inde under Land i Mørket, saaledes at Englænderne kun kunde
faa Øie paa den i Blinket fra dens Kanoner, og da Afstanden tilmed
var stor led den næsten ingen Skade, hvorimod C hi Ide r s efterhaanden
blev stærkt medtaget af sin Modstanders langtrækkende Skyts. Da
Englænderen omsider efter 4 Timers Kamp gik tilsøs , havde den
5 Fod Vand i Lasten, Krudtmagasinet stod under Vand, og Seil og
Reisning var saa forskudte, at den kun med Nød og næppe slap
over Nordsøen til England.
Ud paa Sommeren havde Lo ugen en endnu heldigere Affære
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med en engelsk Brig, som endte med det fiendtlige Skibs Erobring.
Den 19de Juni laa Lougen og krydsede udfor Flekkerø, da man om
Eftermiddagen fik en Seiler i Sigte. Det var Briggen Seagull paa 16
Kanoner under Kommando af Kaptain Ca thcart, der under Force af
Seil styrede ned imod Lougen, som den rimeligvis paa Afstand har
antaget for en Koffardimand. Da man kom hinanden nærmere, op-

Den erobrede engelske Brig Seøgull slæbes ind nf Lougen og Kanonbandene.
(Slik ar N. Truslev).

dagedes Feiltagelsen, der blev gjort klar til Fægtning i begge Skibe,
og da det i Mellemtiden var bleven næsten ganske stille, lagde Englænderen sine Aarer ud for at komme Modstanderen nærmere og
for samtidig at lægge sig i fordelagtig Stilling for Skydningen. Kampen begyndte og fortsattes med Eftertryk helt ind paa Geværskuds
Afstand. Den engelske Brig havde da efter en halv Times Kamp
faaet de fleste af sine Aarer overskudte og baade Seil og Takkellage
medtaget, og da tilmed paa dette Tidspunkt 4 Kanonchalupper under
Løitnant Fønss kom til Longens Assistance, var Overmagten for stor.
Efter henved 8 / , Times Kamp var Seagulls Skrog saa forskudt, at
Briggen næppe kunde flyde paa Vandet, Mandefaldet var stort ombord, og Kaptain Cathcart strøg da tilsidst sit Flag. Det synkefærdige
Fartøi blev af Briggen Lou gen med ende! Besvær bugseret ind i
Fosholmsbugten Vest for Flekkerø, hvor det kæntrede og sank.
I de danske Farvande havde Kanonbaadene ligeledes forskjellige
heldige Affærer. Premierløitnant Kristian W ulff, en Broder til Lou-
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gens Chef, erobrede saaledes i Begyndelsen af .Juni l\Iaaned 1808
som Chef for en lille Deling Kanonbaade den engelske Brig Tic kl er
ovre i Storebælt. Briggen blev taget for Øinene af Fregatten E u ryal u s, der ikke kunde komme sin Kammerat til Hjælp, da Veiret var
ganske stille, men en Ugestid senere hævnede Euryalus sig ved en
Nat under Taage med 8 bevæbnede Fartøier at overrumple en af

Premicrloilnnnt J{r. \Vullf erobrer med -I Knnonchaluppcr den engelske Orlogsbrfg Thc Tlch:lcr i Storebælt
under J.ollnnd den :Jdtc Juni 1808 ,
(Eficr Slik af N. Truslev),

de Kanonchalupper som havde taget Del i Ticklers Erobring. Kaptainltn. U. A. Schønheyder, som var Chef for del fynske Søforsvar, holdt et vaagent Øie med Engelsk.mændene og deres Konvoier i Storebælt, hvor han ofte løb ud med sine Baade og bemægtigede sig adskillige Handelsskibe. Den 2den August, kort før de
spanske Troppers Opstand, gik han ud fra Nyborg med 8 Kanonchalupper, forenede sig i Bæltet med 4 Kanonbaade under Kaptainltn.
J. J. Suenson, som havde Station ved Korsør, og med Kr. Wulffs
4 Kanonbaade, og denne samlede Styrke angreb da sent om Aftenen,
efterat det var bleven mørkt, under Agersø den engelske 10 Kanoners
Orlogsbrig The Tigress, som blev tagen efter en Kamp paa henved en Time. En Maaned senere angreb Schønheyder, ligeledes i
Mørke sent om Aftenen og i stille Veir, med 21 Kanonbaade de to
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engelske Orlogsbrigger Kite og Minx, som laa til Ankers under
Sprogø; begge de fiendtlige Skibe, navnlig det første, blev ilde tilredte, og var ikke en indtrædende Brise kommen dem til Undsætning,
saa at de kunde ty ind under et engelsk Linjeskibs Kanoner, vilde
nok mindst et af dem være blevet de Danskes Bytte.
Ved Kjøbenhavn var Kommandørkaptain .J. C. Krieger i Spidsen

L

Knplnlnlailnnnt J. J. Suensons Kump med det engelske Linjeskib Dictator, armeret med 68 Kanoner, under
Sle\'ns Klint den ~lkle Juni 1808.
( Efier Stik nf N. Truslev).

for Kystforsvaret som Chef for den flydende Defension og ledede
det med megen Dygtighed. De engelske Konvoier der skulde passere
Sundet søgte i Reglen over under den svenske Kyst gjennem Flinterenden for at undgaa den farlige Vei forbi Kjøbenhavn gjennem
Drogden, men desuagtet lykkedes det Krieger i Juni Maaned 1808
med en stærk Deling Kanonchalupper og Morterbaade at overraske
en stor Konvoi paa henimod 80 Handelsskibe, der eskorteredes af
Briggen Turbulent, to andre Brigger og et Bombarderskib. De
danske Kanonchalupper laa ved Dragør, og da Konvoien for en frisk
Brise kom Nord fra, løb Krieger ud med hele sin Styrke og angreb
Englænderne. Baadene forfulgte de fiendtlige Skibe henimod Falsterbo, Størstedelen undslap, men 12 Handelsskibe og den stærkt
forskudte Brig Turbulent paa 14 Kanoner maatte overgive sig.

704
Det var dog ikke alene med Fiendens Smaaskibe, at de danske
Kanonfartøier gav sig i Kast, de betænkte sig end ikke paa at tage
Kampen op med Englands Linjeskibe. Natten imellem den 25de og
26de Juni havde saaledes Kaptainltn. J. J. Su en son, der var paa
Veien til Storebælt med en Afdeling paa 6 Kanonchalupper en heldig
Affære under Stevns med et engelsk Linjeskib, der efter en Times
livlig Kanonade opgav Kampen og stod tilsøs for fulde Seil, og senere
hen paa Aaret, den 20de Oktober, forefaldt der i Opgangen til Sundet
en skarp Fægtning imellem Linjeskibet Afrika, Kaptain Barett, og
Kriegers Flotille.
Belært af Erfaringer turde man ikke længere betro Beskyttelsen
af de store værdifulde Konvoier til de mindre Orlogsmænd alene,
og Afrikas Opgave var da at deltage i Dækningen af en Koffardiflaade, der talte ikke mindre end 137 Skibe, og som paa Heisen til
Østersøen var gaaet til Ankers i Flinterenden. Kaptain Barre lt
havde med Linjeskibet Afrika lagt sig noget sydligere i Farvandet.
Da Kommandørkaptain Krieger havde faaet Melding herom, gik han
straks frem til Angreb med hele sin Deling. Afrika ventede dog
ikke paa hans Komme. Kaptain Barrett lettede med sit Skib og
forsøgte at komme bort, men i det omtrent stille Veir havde den
store Seiler næsten ingen Fremgang og blev nødt til at optage Kampen med sine smaa nærgaaende Modstandere. I tre Timer laa den
svære Kolos ubevægelig, udsat for Kanonchaluppernes virksomme
Ild; to Gange blev Flaget skudt ned fra Gaffelen, men da Chalupperne roede frem under Hurraraab for at tage Skibet i Besiddelse,
som man mente havde strøget, og var inde paa saa kort Afstand,
at de forreste Baade skurede med deres Aarer langs Skibssiden, blev
de modtaget med en saa stærk Musketild, at de maatte trække sig
tilbage. Linjeskibet vilde dog lilsidst have trukket det korlesle SLraa ;
Mandefaldet ombord var stort, Master og Underræer saa forskudte,
at de truede med at gaa overbord, alle Fartøierne sønderskudte og
Agterspeilet gjennemhullet af Kanonbaadenes langskibs Beskydning ;
men det indtrædende Mørke og en opspringende gunstig Brise reddede Linjeskibet, der i meget medtaget Stand bjergede sig ind til
Karlskrona.
Ved Vinterens Komme var Admiral Saumarez, den kommanderende i de danske Farvande, seilet hjem til England med den
største Del af den engelske Flaade, medens Hesten overvintrede i
svenske Havne; men han kom tilbage tidlig om Foraaret 1809, og
Farvandene fyldtes atter med engelske Krydsere. Norges Forsyning
med Korn og andre Fornødenheder, der bedst lod sig frærksælte
om Vinteren, medførte dog megen Fare og Besværlighed, og den
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saakaldte Provideringsadministralion, der var udnævnt af Regjeringen under Ledelse af Kommandør F . C. Ris b ri c h, havde en
vanskelig Opgave at løse. Den ledede fra Aalborg Norges Forsyning,
og benyttede hertil endel Smaaskibe. der tildels var armerede eller
ledsagede af bevæbnede Fartøier. Med et af disse, Jagten Aalborg
paa 6 firepundige Kanoner, havde den nittenaarige Sekondløitnant
Georg Fog en flink Fægtning den lste Marts med en engelsk Kor-

Gnmmelt norsk Hnmlelsskib.
(Samtidigt Billede).

vet og en Kutter. Da han ikke kunde undgaa Kamp, gik han rask
løs paa Fienden og sloges med ham en hel Time, saa at de Fartøier, han skulde beskytte, fik Leilighed til at undslippe; men Fog
maatte hukke under for Overmagten og faldt saaret i Fiendens
Hænder.
Den 23de Maj 1809 fandt der i Storebælt en Træfning Sted imellem den engelske Fregat Melpomene, Kaptain Warren, og enAfdeling Kanonchalupper under Kaptainløitnant W. Schønheyders
Kommando. Fregatten laa til Ankers ved Omø, og ved Midnatstide i
ganske stille Veir kom Schønheyder med sin Deling, forstærket
med Kanonbaadene fra Lohals og Nakskov, ialt 20 Stkr., op under
Øen og angreb Fregatten. Efter en Times Kamp, hvori Melpomene
havde 5 døde og 29 saarede, reddede ogsaa her en velkommen Brise
Fregatten fra at blive taget, og ilde tilredt paa Seil og Takkelage
Vor Somngt.

n.

53
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trak den sig ud af Ilden og søgte Ly i Nærheden ar nogle engelske
Linjeskibe, som laa til Ankers i Farvandet.
Da de danske Fyr under Krigen holdtes slukkede, var Passagen
gjennem vore Farvande fra Skagen og sønder efter vanskelig og
farefuld for de engelske Skibe. For at bøde herpaa blev hen paa
Efteraarct Briggen Min x og en Kutter stationeret ved Skagen for at
vejlede de Skibe, som passerede forbi paa deres Vei gjennem Kattegalfet. For at skaffe disse fiendtlige Fyrskibe af Veien fik Premierløitnant N. Tux en, der kommanderede den frederikshavnske Kanonbaadsstation, Ordre til at angribe dem. Med 6 Kanonfartøier, 3
Chalupper og 3 Joller begav Tuxen sig i Slutningen af August paa
Vei til Skagen; men Veiret var stormende og Søen høi, saa der var
intet at udrette, og Besætningerne led meget paa Grund af Veirligets
Barskhed. Baadene laa paa den aabne Kyst i henved 8 Dage, udsat
for Nattekulde og Væde, uden at kunne faa Samkvem med Land paa
Grund af den stærke paalands Kuling, og uden at Folk.ene kunde l'aa
varm Mad, da der ikke kunde koges ombord, fordi Søen Yaelskede ind
over de halvaabne Fartøier. Først den 2den September om Morgenen
bedagede Veiret sig saa meget, at Tuxen fandt det gjørligl al ro ud
og angribe Fienden. Da Minx saa de danske Kanonfartøier komme
op, lettede den straks sammen med Kutteren og stod tilsøs. Men
Vinden løiede ar, efterIrnauden blev det ganske stille og eller 8 Timers anslrængende Roning blev Briggen endelig indhentet 4 Mil
nordøst for Skagen og tnmgel til Kamp, som endte med, at den
maatte slryge sit Flag og indbragtes af Løitnant Tux en til Frederikshavn .
Saaledes gik Guerillakrigen sin Gang, og ikke alene Kanonbaadene, men ogsaa Kaperskibene og Rekognosceringsfartøieme spillede Fienden mange Puds, som det vil være for vidllølligt her al
fortælle. Ofte gik de ud om Nalten, trængte ind i de liendtlige
Konvoier, udskar og bemægtigede sig rigt ladede Handelsskibe, eller
gik ombord til dem i stille Veir, tog hvad de ønskede og brændte
saa Skibene. · Noget sørøveragtigt kan der vel siges at have ligget
heri, en Krigsførelse, der ikke havde saa ringe Lighed med Vikingernes Maade at angribe paa; men dette kunde ikke være andet under de givne Forhold.
I Krigsaaret 1810 fandt der ligesom de foregaaende Aar forskjellige Kampe Sted paa Søen saavel i danske som i norske Farvande.
Saaledes erobrede Premierløitnant P. N. Skibsted den 13de April den
engelske Kanonbaad Grinder, under Anholt, og hen paa Efteraaret,
i September Maaned, tog Premierløitnant J. C. de Falsen Kutteren
Alban under Læsø efter en haard 3 Timers Fægtning. I de nor-

707

ske Farvande bestod Kaptain J. Krieger med en lille Eskadre paa
4 Brigger en hæderlig Kamp i Mai Maaned udfor Mandal med den
engelske Fregat Tribune, og et Par Maaneder senere lykkedes det
ham i Skagerak med de samme Skibe: Briggerne Samsø, Kaptain
J. Krieger, Als en, Premierløitnant M. Lutken, Kiel, Premierløitnant 0. Rasch og Langeland, PremierløitnantT. Lutken, at over-

Prcmlerlollnnnt Fr. Holsten udskjrerer v•d Nnllelld t Storebælt tre Skibe nf en engelsk Konvol den
7de Nm•ember 1800.
(Kopi efter en ældre Tegning).

raske en stor Konvoi paa 48 Skibe. Eskorten, der bestod af Briggen
F o r w ard tog Flugten ved de danske Krigsskibes Tilstedekomst og
hele Konvoien blev erobret. Det var den største Prise, som blev
gjort under hele Krigen, og dens Værdi gik op til et Beløb af omtrent 51/ 2 Million Rigsdaler.
Ligesom ved Skagen havde Englænderne under Krigen stationeret et Fyrskib ved Anholt, til Betryggelse for den farlige Seilads
Kattegattet ned. Det udlagte Skib, en Fregat, forliste imidlertid under Isgangen i Vinteren 1809, og man bestemte sig derfor til at bemægtige sig Øen og holde Fyret brændende fra Taarnet i Land,
istedetfor atter at udlægge et Fartøi paa den farlige Post. Besæt53*
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telsen af Øen fandl Sled i Mai Maaned 1809 uden Vanskelighed. I
Begyndelsen hævdedes kun Besiddelsen af Anholt som Fyrstalion,
men da Sverig sluttede Fred med Danmark og endog i .Januar 1810
erklærede England Krig, saa at nu ogsaa den svenske Side af Kattegat var lukket for de engelske Skibe, indsaa man Nyllen af at
gjøre Øen til et fast militært Støttepunkt i det fiendllige Farvand. I
Foraaret 1811 lagdes derfor en Styrke af 400 Marinere og Arlille-

l"em Brigger ufshjærer en engelsk J{unvol pnn .j8 Skibe den JUtlc Juli UHO ,
(Samtidigt llillL'tle).

rister i Garnison paa den lille Kaltegatsø · del hidtil saa fredelige
Fyrtaarn blev omdannet til et Kastel med stærke Brystværn og
Skanseanlæg, fik Navnet Port York og bestykkedes med et kraftigt
Artilleri paa -!O Kanoner, og til høistkommanderende og Guvernør
paa Øen udnævntes en Søofficer, Kaptain James Maurice.
Paa dansk Side saa man naturligvis høist ugjerne at Fienden
indrettede sig paa at faa fast Fod i vore Farvande, og Tanken om
at drive ham bort kom derfor hurtigt op. Men saa længe Englændenw
var Herrer paa Søen, kunde der ikke være Tale om en Tilbageerobring af Øen; skulde den tages ved Overrumpling maatte del være
tidligt paa Foraaret, inden de engelske Krigsskibe ·var vendt tilbage
til Krigsskuepladsen. I Aaret 1810 blev der intet foretaget, men det
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næste Foraar, saa snart Isen var brudt op, blev der truffet Foranstaltninger til en Ekspedition til Anholt.
Den 26de Marts 1811 afgik fra Gjerild Bugt Nord for Grenaa
en Flotille paa 12 Kanonbaade, en Lugger og nogle Rekognosceringsbaade under Premierløitnant de Falsens Kommando og ledsaget
af 12 Førselsskibe med en Afdeling Landgangstropper, 650 Mand
med 2 Kanoner og 2 Haubitzer under Major von Melsteds Kommando. Kursen sattes mod Sydenden af Anholt, hvor Landgangen
blev foretagen uden Uheld 3 Timer efter Midnat den 27de, et Stykke
Vest for Fyrtaarnet; men Englænderne havde deres Vagtposter ude,
og Fiendens Ankomst blev straks meldt i Fortet. Da det gryede ad
Dag, satte de danske Tropper sig i Bevægelse, men overraskedes
straks, ikke alene ved at høre Skud blive affyrede og se Signaler
vaje i Fortet, men ogsaa, da det blev lidt lysere, ved at opdage en
engelsk Fregat og en Brig, som laa til Ankers tæt Nore! for Øen.
Da Angrebet saaledes viste sig at være røbet og Englænderne at
,•ære vel forberedte paa at afværge det, maatte Overrumplingen betragtes som mislykket, og de danske Tropper burde vistnok da have
trukket sig tilbage; men herom vilde den kjække Melsted slet ikke
høre Tale. Tropperne, der ledsagedes af et Korps paa 200 Matroser
under Premierltn. Karl Holstens Kommando, rykkede frem imod
Fortet, og Falsen, som endnu ikke vidste noget om de engelske
Orlogsmænds Ankomst - de var netop komne Dagen forud lagde sig med Kanonbaadene udenfor Fortet. En levende Ild aabnedes fra begge Sider, de danske Tropper gjorde flere Angreb, men
blev hver Gang slaaede tilbage. Angrebet blev heftigere; Føreren
Major Mel sted faldt, han fulgtes af Kaptain Prytz, Løitnanterne
Holsten og Obel, samt 30 til 40 Mand. Herover tabte Angriberne
Modet og søgte Dækning bagved Sandklitterne mod den heftige Ild.
Imidlertid havde Krigsskibene lettet; det ene af dem, Fregatten Ta rta r paa 40 Kanoner, Kaptain Bak.er, styrede for en frisk Brise af
vestlig Vind Øst om Anholts Rev og hen imod Kanonbaadene; det
andet, Briggen Sheldrake paa 16 Kanoner, Kaptain Stewart, arbeidede sig op imod Vinden paa Nordsiden. Falsen maatte flygte
med Kanonbaadene, der roede vester paa langs med Kysten, op
imod Vinden, og sendte flere Bud iland for at faa Tropperne indskibede; det lykkedes saaledes henad Middag at faa alle Matroserne
og de til Kanonbaadene hørende Soldater ombord. men Troppeafdelingen, der havde mistet sin Fører og var hildet i den uheldige
Vildfarelse, at Baadene havde forladt Øen, havde desværre allerede,
500 Mand stærk, overgivet sig til Fienden. Det gjaldt nu om at
frelse, hvad frelses kunde; det blæste allerede temmelig haardt, Baa-
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dene skulde arbeides op med Aarerne mod Vind og Sø, og to Krigsskibe var paa Jagt efter dem. Da udtænkte Fals e n en List. Han
sendte nogle af Førselsskibene, der lignede Kanonbaadene ende], ned
ad Iseljorden til, og da de blev sete af Tartar , jog Fregatten af•
sted efter dem og lod Kanonbaadene slippe. Disse arbeidede sig
videre op imod den haarde Kuling, Vest om Anholt ; men da den
engelske Brig her seile•
de dem op, maatte de
sprede sig; Falsen selv
bar af for Vinden med
sin Chalup,fristede Briggen til at forfølge sig
og undslap i Læ af Øen ·
han naaede Sundet og
Kjøbenhavn den næste
Morgen.
Sheldrake
vendte sig imod de andre Kanonbaade og opseilede den agterste af
dem, der førtes af den
kjække Sekondløitnanl
P. Buhl, der allerede
som sekstenaarig Kadet
havde udmærket sig under Kjøbenhavns Beleiring 1807 , hvor han
deltog i Forsvaret ved
Kallebodstrand og,
Sckondloiln unl P. Buhl.
skjønl han mislede den
venstre Arm, holdt ucl
indtil Angrebet var til Ende. Han svigtede heller ikke nu sin Natur, optog Kampen med den store Brig, skjønt Kuling og Sø var
haarde, og fægtede tappert i tre Kvarter, for at opholde Fienden og frelse sine Kammerater. Endelig nødtes ban til at stryge
sit Flag for Overmagten; men da Engelskmanden befalede ham at
lægge sig paa Siden af Briggen som dens Prise, svarede han nej,
lod Mandskabet kaste sig ned under Tofterne, stillede sig selv med
Ryggen mod Masten og betydede sin Fiende, at, vilde han have
Kanonbaaden og dens Besætning, nrnatte han selv komme og hente
den. Der blev da fra Briggen afskudt adskillige Geværskud imod
de stridige Danske - det hjalp ikke, Aarerne blev ikke rørte. Engelskmanden maattc da sætte sine Fartøier ud for at hente sit Bytte,
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og etlerat Buhl var kommen ombord i Briggen, forledte han endnu
Chefen til at jage nogle Førselsskibe, saa at de Kanonbaade, der
roede ad .Jylland til, i god Behold naaede Gjerild Bugt;- men to Kanonbaade, der under Sekondløitnant M ii. h 1ens te t h s Kommando forsøgte at undslippe over til den svenske Kyst, blev forfulgte af Sheldrake, der opseilede dem og erobrede den ene af dem i synkefærdig
Stand efter en skarp Fægtning. Saaledes endte den uheldige Ekspedition til Anholt, hvorved Flaaden mistede to Kanonchalupper, et

En Kaperskonnert undlobcr en forfalgende engelsk Fregat.
(Maleri nf Eckersbcrg).

Førselsskib og et Proviantskib, samt 121 Fanger foruden et Tab af
47 faldne og 48 saarede.
Nogle Maaneder efter det mislykkede Tog imod Anholt, havde
4 Kanonchalupper fra Stationen ved Udbyhøi, under Premierløitnant
B. Wigelsens Kommando, Held til den 29de.Juni at erobre den engelske Brig Safeguard paa 13 Kanoner efter 31/2 Times Kamp. Faa
Dage senere var dog Krigslykken os atter ugunstig i vore egne Farvande. Natten imellem den 4de- 5te .Juli roede Premierløitnant de
Falsen i ganske stille Veir ud fra et af Smuthullerne paa den
jydske Kyst med 17 Kanonchalupper og .Joller samt nogle smaa
Brandere, for at angribe en stor engelsk Konvoi. Konvoien var gaaet
til Ankers ved Opgangen til Storebælt imellem Hjelmen og Seierø og
forsvaredes af 3 Linjeskibe, der laa nærmest Bæltet sønden for den
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medens Briggen S held rak e laa nordligst i Farvandet som Forpost.
Da de mange danske Kanonfartøier kom roende ud fra Kysten og
tog Kurs imod Konvoiens Nordende, oppebiede S held rak e ikke
deres Ankomst, men kappede sit Anker fra sig og lod sig drive med
Strømmen langs Konvoien ned imod de 3 Linjeskibe paa den sydlige Fløi. De ubeskyttede engelske Kotfardimænd var et lel Bytte
for de Danske, der snart var
i fuld Gang med at besætte
Priserne og bugsere dem ud
af Konvoien; de smaa Brandere havde ogsaa begyndt
deres Arbeide og Ilden llammcde allerede paa Jlere Steder, da sprang som saa ofte
før i denne Krig den frelsende Brise op, der straks forandrede hele Situationen. Del
luftede nu frisk af Vest og
de engelske Krigsskibe var
ikke sene med al komme under Seil og forf'ølge de danske Kanonfartøier, der havde
sluppet deres Bytte og nu
gjorde deres bedste for at
komme bort fra Forfølgerne
og søge ind til Øen Hjelm.
l nder Tilbagetoget blev en
Schon<lloilnunl l\.llnck .
Kanonjolle opseilel og erobret, og noget senere udpaa Morgenstunden havde 3 Kanonbaacle en
uheldig Kamp med Briggen Sheldrake der endte med, al de lo
af dem maatte overgive sig. Den tredie, hvori de Falsen selv var
ombord, undslap, men blev kort efter stoppet af to Linjeskibe og taget.
Paa den norske Kyst fandt der i Aarets Løb forskjellige Kampe
Sted med heldigt Udfald for de dansk-norske Vaaben. Den engelske
Kutter Swan, paa 10 Kanoner, havde i længere Tid gjort Søhandelen
ende! Skade ved at opbringe mindre Koffardiskibe i den til Norge
stødende svenske Skjærgaard. Omtrent 30 danske og norske Smaaskibe havde den gjort til Bytte, og det var derfor af Vigtighed at
faa den fiendtlige Kutter uskadeliggjmi. Sekondløitnant Klinck
blev i den Anledning afsendt fra Flotillestationen i Sandøsund med
3 Kanonchalupper til den svenskr Skjærgaard, med det Hverv al opsøge og ødelægge S w an. Da han den 24de April kom roende i Hat:.
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steenssund med sine Kanonchalupper, opsnappede han et armeret
Fartøi fra Kutteren og næste Morgen tidlig opdagedes S w a n og en
anden engelsk Kutter Hern, der begge laa i Kongsharn 5 Mils Vei
udenfor Uddewalla.
Skjønt Folkene i Kanonchalupperne havde
haft en overmaade anstrængende Tur og snart et helt Døgn igjennem siddet ved Aarerne, ønskede de dog meget at blive ført mod
Fienden . Løitnant Klin c k roede nu rask frem til Angreb, men i

Hokunonbnm.le l Ft!!glning.
(Ener Tegning nr Chr. lllnchc) .

det kritiske Øieblik da Skydningen begyndte, sprang den s,·enske
Lods i sin Jolle og flygtede forfærdet iland. Kanonchaluppernes
Stilling i det fremmede, skjæropfyldte Farvand blev ved Lodsens
uventede Bortgang temmelig vanskelig, men Løitnant Klin c k lod
sig ikke afskrække af dette Uheld; han fortsatte Angrebet med Kraft
indtil Swan strøg sit Flag og Hero forlod Kamppladsen i synkefærdig Tilstand. Medens Kanonfartøierne værnede om Handelen i
Skjærgaarden og holdt de fiendtlige Krydsere borte fra denne, beskyttede Briggerne Koffardifarten i Skagerak og paa de norske Kyster.
Otte af dem krydsede i dette Farvand og fratog Fienden adskillige
Handelsskibe; men ogsaa med de ledsagende Krigsskibe kom det
ofte til heldige Kampe. Den 31te .Juli om Aftenen stødte saaledes
Briggerne Longen, Langeland og Kiel udfor Langesund paa den
engelske Kutter Alge ri n e og den tidligere danske Brig Brevdrageren, som i 1807 var bleven taget af Englænderne. Veiret var
ganske stille og begge Parter tog til Aarerne, Englænderne for at
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slippe bort, de Danske for at komme Fienden paa Livet. Der blev
roet hele Natten, og den næste Morgen tidlig var Afstanden imellem
Modstanderne betydelig formindsket, men samtidig var Langeland,
der hele Tiden havde været forrest, kommen de engelske Skibe saa
nær, at de troede at kunne afskjære den , men dette mislykkedes.
Langeland trak sig tilbage, Englænderne fulgte et Slykke med i

Brl fll:Ccn Lollnml
(Gømmelt lll llctlc).

Kamp med den danske Brig, og denne Forsinkelse bragle Kammeraterne op, saa at de kunde komme Langeland til Hjælp. Der paafulgte nu en heftig Kamp, hvor Englænderne viste sig at være de
svage, men da der kom Brise satte de Seil til og undslap lykkeligl
deres Forfølgere.
Senere hen paa Aaret, den 2den September, fandt atter en Affære
Sted imellem danske og engelske Brigger, denne Gang udfor Arendal, og med et positivt Resultat for de dansk-norske Vaaben. Tidlig
om Morgenen opdagede man fra Briggen Lolland, Kaptain Holm ,
to fiendtlige Orlogsmænd, som viste sig at være de engelske Brigger
Chanticleer paa lOKanoner og Manly paa 12Kanoner. Lolland
stod ned imod dem alene, men senere kom Briggen Samsø, Løitnant F. Grodtschilling, og Briggen Alsen, Løitnant Chr. Liit-
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ken til, og Chanticleer opgav da at indlade sig med den stærkere
danske Styrke; den satte Seil og flygtede, medens Manly dristigt
nærmede sig og tog Kampen op. Lolland opgav Jagten paa C han ticl e er, dreiede til og lagde sig tværs af Manly. Fægtningen førtes
først en Tid imellem disse to Skibe, men da Als en og S a ms ø
greb ind, maatte den engelske Brig stryge for Overmagten efter et
tappert Forsvar.
I Oktober Maaned blev den første Fregat, Naja den, som hyggedes paa Nyholm efter Flaadens Ran, sat i Vandet, og man gik
straks iværk med at ruste den. I Slutningen af Februar 1812 afgik
den til Norge under Kommando af Lollands tidligere Chef, Kaptain H. P. H o 1m, for i Forening med Briggerne at værne de norske
Kyster mod de engelske Krydsere. Dette , Værn « kunde dog ikke
siges at komme Nordmændene beleiligt, dertil var det baade for lille
og for stort. For lille, fordi en Fregat og nogle Brigger ikke kunde
være i Stand til at maale sig med den Styrke, som Verdens førstr
Sømagt kunde stille imod dem, naar den vilde; og for stort, fordi
Norge allerede drev en temmelig livlig Søhandel med England, der
ikke kunde undvære dets Trælast og derfor tildelte endel norske
Skibe Fripas til at befare Søen med denne nyttige Vare, en Handel,
som de engelske Krigsskibe selv beskyttede, medens det strængt var
forbudt alle andre Skibe at anløbe engelske Havne. Seilskibseskadren,
som kun lokkede flere fiendtlige Krydsere til Kysten, blev derved
Nordmændene en temmelig hyrdefuld Beskyttelse, og man havde hellere seet, at Søstyrken var bleven indskrænket til et Kystforsvar af
Kanonbaade· men Regjeringen havde en anden Anskuelse, for hvilken den snart skulde komme til at bringe et tungt Offer.
Fregatten Najaden var afseilet fra Kjøbenhavn den 28de Februar
i al Hemmelighed, for at naa norsk Havn uden at blive forulempet
af Fiendens Skibe i Kattegat og Skagerak. Forsøget lykkedes; efter
24 Timers Seilads fra Kjøbenhavns Toldbod, naaede den Brækkestø
uden at have seet noget fiendtligt underveis. Ved Ankringen i Havnen havde Fregatten det Uheld at støde med Kjølen imod et Skjær,
hvorved Roret beskadigedes saa meget, at den maatte gaa til Kristianssand for at blive kjølhalet. Efter endt Reparation i Kristianssand, gik Naja den sammen med nogle den underlagte Brigger ud
paa Krydstogt i Skagerak. Uagtet Fregatten var sluppen uantastet
gjennem Kattegat, forbi den engelske Flaades Station ved Vinga udfor Gøtheborg, var Forøgelsen af den dansk-norske Søstyrke i Norge
dog ikke undgaaet Opmærksomheden her. Under 5te Mai skrev saaledes Admiralitets- og Kommissariats Kollegiet i Kjøbenhavn til Kontreadmiral Otto Lfltken, der efter Kontreadmiral Fisker havde
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overtaget Kommandoen over Norges Sødefension, at man havde
modtaget private Efterretninger fra Vinga, som gik ud paa at Linjeskibet Dictator, sammen med en Fregat og nogle mindre Skibe
rnr gaaet tilsøs fra dette Sted for at opsøge Naja den. Foraaret og
den første Del af Sommeren gik dog heldigt med Ophold i sydnorske
Udhavne og med Krydstogter i Skagerak, hvor forskjellige mindre
Sammenstød uden videre Betydning fandt Sted med fiendtlige Krydsere. Den 25de Juni var Kaptain H o I m med Eskadren i Frederiksværn for at faa sine Proviantsforraad kompletterede. Fra denne
Havn lettede han den 3die ,Juli med Najaden og Briggerne Lol 1and, Samsø og K i e I og gik om Aftenen den f>te til Ankers i Rægevig ved Sandøen, imellem Arendal og Riisør.
Under Opholdet i Norge havde man lidt, naar man laa lunt og
godt til Ankers i en snæver Fjord eller sikker Udhavn, havt Fornemmelsen af, at fiendtlige Krydsere lurede udenfor Indløbet og gjerne
vil<le i Lag med de dansk-norske Skibe, hvis Veien m ellem Klipper
og Skjær ikke havde været for trang og farlig. Ogsaa her i Rægevig
var dette Tilfældet; men da et meget bugtet smalt Løb paa henved
tre Fjerdingveis Længde førte ind fra Søen til det Sted, hvor Eskadren laa til Ankers, og da Kaptain Holm stod i den Formening, at
Skibenes Reisninger ikke kunde sees fra Søen over Skjærene, følte
han sig ganske tryg for Overrumpling. Den 6te Juli var han sammen
med ende! ar sine Officerer til Middag ombord i Briggen Samsø,
hos Chefen Kaplainløitnanl Grocllschilling. Efter Bordet gik Vært
og Gjæsler en lille Vending iland og besteg et Fjeld tætved, hvorfra Udsigten var fri, og herfra saa man da et engelsk Linjeskib, fulgt
af tre Brigger, komme ind fra Søen og nærme sig Land. Det blæste
frisk af Vest og Skibene førte smaa Seil. Da Lodserne havde forsikret Kaptain Holm, at han Iaa fuldkommen tryg paa sin Ankerplads, og da han ikke kunde antage, at liendtlige Skibe vilde vove
sig ind gjennem det lange, krogede Løb, paa en Tid hvor Aftenen
og Natten stundede til, blev han staaende rolig paa Fjeldet sammen
med sine Officerer for at betragte den engelske Eskadres Bevægelser; men pludselig saa de til deres Overraskelse, at det forreste
Skib satte Kursen lige ind mod Land og at de andre fulgte efter i
dets Kjølvand. Der var ikke længere nogen Tvivl, Fienden havde
altsaa dog kunnet se Najadens høie Reisninger over Skjærene og
stod nu ind efter deres Bytte.
Det var det engelske Linjeskib Dictator paa 68 Kanoner, ført
af den kjække unge Kaptain Jarnes Stewart, Briggen Calypso
paa 18 Kanoner, Kaptain Henry Weir, samt Briggerne Podargus
og Flamer, begge paa 14 Kanoner, Kaptain Robilliard og Løit-
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nant England. Podargus som gik i Spidsen og som efter Sigende
havde en svensk Skomager, der var lidt kjendt med Farvandet, ombord som Lods, holdt ved Syvtiden dristigt ind mellem Skjærene med
Kurs efter Ankerpladsen, og Kammeraterne fulgte efter. Ved dette
Syn ilede Kaptain Holm og de øvrige Officere1· hurtigst mulig igjen
ombord i deres Skibe. At indlade sig frivillig i Kamp med saa stor
en Overmagt, kunde der ikke tænkes paa, skulde Skibene reddes
fra Ødelæggelse, maatte de søge en sikrere Havn længere inde imel-

Fra Lyngor.

lem Skjærene, hvor det store Linjeskib ikke kunde følge efter. Kaptain Holm bestemte sig da for Lyngør Havn, omtrent en Mils Vei
længere Øst paa, hvor Lodserne forsikrede ham, at Linjeskibet slet
ikke kunde flyde og hvortil Adgangen var saa bugtet og snæver, at
endog Fregatten vilde have Vanskelighed ved at komme frem. Der
var ikke nogen Tid at spilde, Ankertougene blev kappede og for en
frisk Vind stod Najaden og Briggerne mod Lyngør Havn, skarpt
forfulgt af Fienden, der allerede var saa nær, at det forreste og agterste Skib i de to Eskadrer vekslede Skud med hinanden under den
vovelige Seilads. Til Held for de dumdristige Engelskmænd blæste
der stadig en frisk Vind; var den løjet af, vilde de sikkert være
bleven indestængte i det trange ufremkommelige Farvand som et
sikkert Bytte for Kanonbaadene.
Klokken lidt over 8 om Aftenen naaede Eskadren Lyngør Havn.
Tre Løb fører ind til den lille, knap 150 Alen brede Havn. Najad en løb ind gjennem det midterste og ankrede Kl. 8 8/,i, midt i Havnen, medens Briggerne i Skyndingen lagde sig som de bedst kunde
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i del trange Farvand, Lolland paa Bagbords, Kiel paa Styrbords
Side af Fregatten og Samsø agtenfor den, og alle Skibene med Forstævnene vendt imod det sydvestlige Løb. Da mokken var 9 viste
Di eta tor sig i det midterste Løb, hvorigjennem Najaden var
gaaet ind i Havnen. Det svære Skib styrede lige imod Land, satte
Forstævnen fast i Grunden, førte et Agtervarp i Land og kom derved til at indtage en fo11rinlig Stilling h'ærs over den lille Havn,
med Bredsiden vendt imod de danske Skibe. Paa disse havde man
imidlertid skyndt sig at faa Varp ud, for at faa Batterierne til at
bære, men Skibenes Stilling var saa mislig og Havnen saa trang,
at Bredsiden ikke kunde bringes imod Fienden. For at Naja den
kunde komme til al svinge, maatte Lo 11 and slikke sig helt ned
mod Grunden, men tog Grunden med Hælen, inden Fregattens Agterskib kunde gaa klar af den; en Koffardibrig, som laa paa Naj uden s bagbords Boug, forhindrede den i at slikke sit Forskib længere Øst over og den kunde saaledes kun faa 6- 8 Kanoner Lil al
bære. Lo lian d kunde kun bruge to Kanoner og maatte være
meget forsigtig for ikke at komme til at skyde Naja dens Agtervarp over, K i e 1 havde hele Linjeskibets mægtige Bredside imod sig
og Samsø laa saa uheldig bagved Fregatten og Lolland, at den
kun kunde gjøre ganske enkelte Skud. Under disse for den dansknorske Eskadre saa uheldige Forhold begyndte nu Skydningen med
Heftighed fra begge Sider. Men Virkningen af Dictators Ild var
forfærdelig, og Calypso, der først var ankret op udenfor Holmen
og havde sendt nogle Kugler ind i Havnen, lettede og lagde sig ind
ved Linjeskibels Agterende; men de dansk-norske Besætninger forsvarede sig med Fortvivlelsens Mod og stor Seighed. Saaledes tordnede Kampen løs i en hel Time, indlil omsider el fuldt Lag fra
Dictator regnede ned over Najaden med saadan Voldsomhed, at
alle Fregattens tre Master styrtede ned paa en Gang, knuste Dækket,
der faldt ned paa Batteriet og gjorde dette ubrugeligt, og tvang Skibet saa langt over til Bagbords Side, at Kanonportene kom under
Vand. Naja d en var efter denne Salve kun el synkefærdigt Vrag,
i hvilket Ilden endvidere brød ud med stor Heftighed, og først da
fandt Kaplain H o 1m det forsvarligt at forlade sit Skib for at hente
ny Bistand, medens han overdrog den næstkommanderende, Premierltn. C hr. L ii t k en, at frelse Besætningen og de saarede. Da
Kaptain Holm mellem Kl. 11 - 12 kom iland, roede han i en Baad
vesterover for at skaffe Hjælp fra de i Nærheden stationerede Kanonbaade. Efter Naja dens Ødelæggelse var Linjeskibets Ild alene
rettet imod Briggerne, og disse kunde ikke gjøre Modstand imod en
overlegen Fiende, der laa saa nær, at han med sin Musketild kunde
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pille Folkene væk paa Dækket. Kaptainløitnant K ri eger gik derfor iland med sit Mandskab fra Lolland, efter at have stukket Ild
paa Skibet, Rasch paa Kiel strøg, men kunde ikke komme bort
med sine Folk, hvorimod Kaptainløitnant Christie, der i Stedet for
den saarede Chef førte Kommandoen ombord i Samsøe, fik kappet
sit Toug og slap heldig bort gjennem det nordøstlige Løb. Ved

Knmpen i Lyn11or Havn i det Øiebiik, da Fregntien • Nojoden, , enernt Mnsteme er nedskudte, !oder Flaget
vnlc frn Stumpen of Mcsnnmoslcn .
(Maleri af F. T. Kioss, komponeret ener dav. Lollnant Znhrlmnnns Dogboger).

dette Tidspunkt skete der en Forandring i Situationen. Kaptain
Holm var kommen tilbage, og med 3 Kanonjoller fra Østerrisøer
under Løitnant H. G. Mechlenburgs Kommando, samt 2 Kanonjoller under Løitnant C.C. Zahrtmann besluttede han sig til at
angribe Fienden. Fra Linjeskibets Stortop vaiede Parlamentærflag,
og Chefen tilbød at frigive de danske Fanger imod at han fik Lov
til uhindret at staa tilsøs; men dette Forslag vilde Kaptain Holm
ikke gaa ind paa og roede frem til Angreb med sine 5 Kanonjoller
mod Linjeskibet og Briggen, som begge blev beskudt forind. Klokken
var da mellem 3 og 4 om Morgenen, og den heftige langskibs Beskydning foraarsagede saa stor Skade ombord paa Skib og Mandskab, at det gjaldt om at komme bort saa snart som mulig. En frisk
Morgenbrise fra Land begunstigede de engelske Skibe, da de trak
sig tilbage gjennem det sydvestlige Løb for at undgaa Kanonvor Somngt. D.
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baadenes ødelæggende Ild og uden Uheld naaede aaben Sø gjennem
den lange og yderst farlige Passage mellem Klipper og Skjær. Ilden
dæmpedes efterhaanden paa Lolland og Briggerne tog igjen deres
Besætninger ombord, men Najaden var Vrag og havde endt sin
korte Løbebane. Tabet af Menneskeliv havde været stort i den ulige
Kamp, Eskadren havde 133 døde og 102 saarede , og blandt de

~Undestolle o\·cr de ,cd l.yngor faldne.

Af.-;lurcl 18-17 .

faldne maa nævnes den unge kjække Løitnanl Peter Buhl, der
allererle i 1807 havde mistet sin ene Arm, og som skjønl kun Sekondløitnant og kun 27 Aar gammel, allerede var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.
Kort Tid efter at den dansk-norske Marine havde lidt et saa
føleligt Tab ved Ødelæggelsen af dens eneste Fregat, skulde den
atter møde et Uheld paa de norske Kyster. For at beskytte Kornfarten og Handelen med Rusland, var i Finmarken stationeret den
saakaldte nordlandske Division, som bestod af 4 Kanonskonnerter
og 4 armerede Provideringsfartøier. Løitnant Hans Bodenhoff,
der laa med to af disse Smaaskibe ved Tromsø, blev den 2den August angrebet af Fartøier fra den engelske Fregat Hor at i o og
maatte efter et fortvivlet Forsvar, selv haardt saaret af Sabelhug og
Bajonetstik overgive sig til den mandsstærke Fiende. Boden h o ff
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blev som Fange bragt ombord i den engelske Fregat, hvis Chef
Kaptain Lord Georg Stuart som en Anerkjendelse af det tapre
Forsvar gav ham hans Kaarde tilbage med de Ord : , De har brugt
den saa godt, at det var Skam om De ikke skulde bære den. « Med Affæren ved Tromsø afsluttedes Aarets Krigsbegivenheder i
Norge, hvorimod der i danske Farvande endnu fandt enkelte Sam-

To Frcgntter.
(Tegning nf EcltersbcrgJ.

menstød Sted, hvoriblandt hør nævnes Premiedøilnant Falsens
Angreb paa den engelske Brig Attack Natten imellem den 18de og
19de August udfor Grenaa, med en lille Flotille af Kanonchalupper
og Joller, og som endte med Briggens Erobring.
I Aaret 1813" forefaldt der saa at sige ingen Krigsbegivenheder
paa Søen ved vore Kyster, og Krigen nænnede sig nu, idetmindste
for Danmarks Vedkommende, sin Ende. Den havde taget en sørgelig Vending. Under de hurtigt vekslende Forhold i de europæiske
Koalitioner og de store, blodige Krige, som førtes paa Fastlandet,
havde Kong Frederik ikke kunnet følge med eller forudse Begivenhedernes Gang, og dette førte til Landets Ulykke; med en næsten
rørende Hengivenhed havde han holdt fast ved Forbundet med Napoleon og ikke villet lytte til de Raad, der henvendtes til ham om
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at indtage en anden Stilling. Keiser Alexander havde all for længe
siden forandret sin Politik og den 19de Marts 1812 erklæret Frankrig Krig; Bernadotte, Prins af Pontecorvo, der ved Prins Kristim1 Augusts Død under Navnet Karl Johan var bleven valgt
til Tronfølger i Sverig, havde sat alle Hjul i Bevægelse for at
komme i Besiddelse af Norge og ved Forbundet i Ørebro den 18de
.Juli 1812 formaaet baade Rusland og England til at garantere sig
dette Land, imod at han tiltraadte Koalitionen mod Napoleon, og da
den store Keiser i Efteraaret 1812 trængte ind i Hjertet af Rusland,
stansede ved Moskovs rygende Ruiner og over Ruslands Is- og Snemarker maatte flygte tilbage med sin opløste Hær, tog hans fordums
General, Karl .Johan, ikke i Betænkning at træde fiendtligt op
imod ham og imod sil Fædreland. 1813, da Napoleon atter trængte
seirende ind i Tyskland, da han i Mai Maaned vandt Slagene ved
LiHzen og ved Bautzen, var Karl .Johan paa Fasllandet i Spidsen
for en svensk Hær og skulde føre de forenede Magters nordlige Fløi;
men hans Hu stod ikke til at kjæmpe mod Frankrig, kun Danmark
vilde han bekrige og tvinge del til at afslaa Norge; han var derfor
kun en lunken Tilhænger af Koalitionen. Kong Frederik vilde hverken afstaa Norge eller nogen Del deraf, han vaklede frem og tilbage
i sin Politik, holdt endnu fast ved Napoleon , der ikke vilde høre
Tale om Norges Forening med Sverig, men traadte dog i Fredsunderhandlinger med England og Sverig under Østerrigs Mægling,
indtil disse Underhandlinger pludselig blev afbrudte og en ny Alliancetraktat slullet med Frankrig den lOde .Juli 1813.
Ved Nedreelben stod en fran sk Hær under den berømte General
Davoust; til denne slullcde sig den danske Hæral'deling i Holsten
under Prins Frederik ar Hessen og i Forening opererede de i
det nordlige Tyskland, hvor de navnlig trængte frem i Mecklenhurg.
Men Krigslykken vendte sig for den franske Keiser, det blodige Slag
ved Leipzig i Oktober Maaned tilintetgjorde hans store Planer og
Karl Johan trængte frem imod de dansk-franske Tropper i Norden. I Begyndelsen af December var han ved Holstens Grænse;
Prins Frederik, hvis Hærafdeling havde skilt sig fra Davoust, der
ingen Tillid havde til, at de Danske vilde bevare deres Forbund med
Napoleon efter hans Nederlag, trak sig tilbage til Kiel; men da han
forfulgtes af de allierede, fortsatte han sit Tilbagetog og naaede efter
en hæderlig Kamp ved Sehestedt den l0de December Rendsborg, hvor
han sluttede sig inde. Den 3die Januar 1814 forlod Kong Frederik
Kjøbenhavn og drog til Hindsgavl i Fyn, hvorfra han snart begyndte Fredsunderhandlinger med Karl Johan, de delegerede
traadte sammen i Kiel efterat en Vaabenstilstand var sluttet. Den
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14de Januar 1814 sluttedes Freden i Kiel med Karl Johan; med blødende Hjerte maatte Kong Frederik afstaa gamle Norge, der i 400
Aar havde været forenet med Danmark, og den Erstatning, der
skulde ydes ham i Rugen og Svensk Pommern, blev Aaret efter bortbyttet med Lauenborg; samme Dag sluttedes Freden med England,
der tilbagegav sin Erobring i Kolonierne og herhjemme, paa Helgoland
nær. En hel Uge lukkede Frederik den sjette sig
inde paa Hindsgavl og
sørgede over det storeTab,
først da vendte han tilbage til sin Hovedstad,
hvor han modtages
Stilhed .
I Norge var Krigen
dog ikke endnu til Ende.
Det gamle Land, som
uagtet al den Tilsidesættelse, det havde lidt af
Danmark, ikke frivillig
vilde overgive sig til Sverig, kjæmpede endnu i det
sidste Øieblik for at vinKarl Johnn som 81?rnodotlc, Prins of Ponlecor\'O.
de Selvstændighed, og ud(Eller et frnnsk Ma leri).
nævnte sin Statholder, Arvingen til Danmarks Krone, Prins Kristian Frederik til Konge.
Under disse Begivenheder optraadte ogsaa den lille norske Flaade,
der nu efter Adskillelsen var bleven selvstændig og talte 8 Orlogsbrigger, en Skonnertbrig, 97 Kanonchalu pper og J aller foruden
nogle Morterchalupper, Kanonskonnerter og mindre Fartøier, med
Held imod den svenske Flaade og havde flere Sammenstød med
den, saavel i Skagerak som i Skjærgaarden. Men det nyttede altsammen ikke stort. I Begyndelsen af November 1814 seilede Prins
Kristian til Danmark paa Orlogsbriggen Bornholm, Norge indgik
en Union med Sverig og frelste i Foreningen sin frie Forfatning.

J>nnsltc Damp- og Panserskibe o . 1870.
(Tegning nf Chr. Blnch c).

NYE SØKRIGSVAABEN
DAMP- OG PANSERSKIBE •

A ar

og aller Aar maalte hengaa, inden de dybe Saar, som den
Syvaarskrig havde slaaet, kunde blive lægte. Norge
var uigjenkaldelig tabt, Danmark henvist til sine egne Hjælpekilder,
og da dets Konge paa \Vienerkongrcssen 1815 indtraadte i det tyske
Forbund for Holslcns og Lauenborgs Vedkommende, blev· ogsaa Besiddelsen af disse Landsdele tvivlsom . Folkels Mod var kmckkel,
den livlige Handel og dermed følgende Velstand lammet, Finanserne
i en ussel Tilstand siden Statsbankerotten 1813, Flaaden borle, Forsvarsvæsenet mangelfuldt, og lige indtil Aaret 1830, da den franske
Julirevolution sendte sine Dønninger ud over Europa og begyndte
at vække nyt Liv, herskede der i Danmark en Dødsstilhed og Modløshed, som kun langsomt blev overvunden.
Medens man i Norge i længere Tid holdt sig til Bygningen af
smaa Krigsskibe og Kanonbaade, søgte det danske Admiralitet, uagtet
den sørgelige Tilstand i Landet, at skaffe Danmark en Flaade af
større Krigsskibe.
Efter Fredsslutningen udarbeidedes derfor en Plan for den Fremtidstlaade, der saa at sige maatte skabes fra ny, og et kongeligt Reskript af lste September 1815 bestemte, at Flaaden skulde bestaa al':

fi ulykkelige
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6 Linjeskibe paa mindst 74 Kanoner, 8 Fregatter, førende 28 svære
18-pundige Kanoner paa Batteriet, 8 Korvetter og Brigger, 80 Ka-

0

Et russisk Linjesklb og en Fregat for Anker pnu Helslngors Rhed.
(Maleri ar Eckersberg).

nonchalupper og Joller, 6 Morterfartøier. ~ Den projekterede Flaade
vilde herefter komme til at tælle 22 søgaaende Krigsskibe og 86
Defensionsfartøier med ialt 1160 Kanoner og en Besætning af
12,700 Mand.
Dette var vel kun en lille Liste, naar den sammenlignes med
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dem, som Tvillingrigerne tidligere havde kunnel fremvise, med Niels
Juels og Peter H.abens store Flaader; men den kunde dog have havt
sin Betydning blandt Sømagterne, dersom den hurtig var bleven
bragt til Veje, og dersom Flaaden, hvad der desværre næsten fuldstændig forsømtes , var bleven holdt i Virksomhed. De slore Skibe
byggedes langsomt, og Personellet, der indeholdt mange forlrinlige
Elementer, blev forsømt; naar undtages Udsendelsen af nogle mindre Skibe til Vestindien og af Kadelskibet paa et Sommertogt, foretoges der i mange Aar saa
at sige ikke andre Udrustninger end de stilleliggende Vagtskibe.
Under disse Omstændigheder skred Udførelsen
af Flaadeplanen kun langsomt fremad.
Flaaden
talte i Aaret 1815 kun 1
Linjeskib P hø ni x, paa
60 Kanoner og 2 Fregatter, Venus og Minerva ,
En Fre~ut, der sulutcrcr.
Iwer paa 36 Kanoner,
p lnlcri ur Ecl1c1•sbcrg).
men de følgende Aar bragte dog nogen Forøgelse; i 1817 kom Linjeskibet Danmark til og
2 nye 36 Kanons Fregatter, og i 1824- sattes det af Schifter byggede Linjeskih Dronning i\'larie paa 84 Kanoner i Vandet, ligeledes Fregallerne Freia, Hola og Havfruen, saaledes al Flaaden
i 1825, 10 Aar eller al Planen for dens Fremtid var bleven lagt,
talte 3 Linjeskibe og 7 Fregaller. Del var Flaadens Fabrikmester
A. Schirter, som i Perioden erter 1814 havde ledet Skibsbyggeriet
paa det ar Gerner og Hohlenberg givne Gmndlag.
Skibsskrogene bJey solidere og stærkere hygget og man gik over Lil el
nyt System ar Skrogets Form, der navnlig fremtraadte i el meget
fyldigt Overskib, efter den engelske Konstruktør Sy mon d s Tegning.
Men ikke alene Skibsskrog og Reisning forbedredes, ogsaa Artilleriet
udvikledes og bragtes bedre i System. Metalkanoner ophørte saa at
sige aldeles, der støbtes ingen ny, kun den ældre Beholdning blev
tildels anvendt ; alle ny Kanoner sløbtes nu ar .Jærn. Den brogede
Sammensætning paa de slore Skibe af Kanoner af mange forskellige Kalibre blev opgivet, og saavidt mulig ensartel Skyts indført.
Istedenfor at anbringe Kanoner som udskød Kugler af forskjellig
Vægt, paa de store Skibe, saaledes at de størsle kom paa det tmderste Batteri, indførte man Kanoner til samme Kugle, men ar for-
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skjellig Længde og Vægt. Den største Kanon var en 30pundig; men
deraf havde man tre Slags, der veiede henholdsvis omtrent 60, 50
og 40 Centner; de største kunde taale den største Krudtladning, 10
Pund, skyde længst og sikrest, og kunde kun anbringes paa Linjeskibenes underste Batteri; men saa kunde man til Gjengiæld faa et
Linjeskib bevæbnet med lutter 30pundige Kanoner, hvilket f. Eks. var
Tilfældet med Dannebrog. Den 24pundige Kanon blev efterhaanden

Den 30pundi!Je SJtlhskunon.

forladt, hvorimod den l 8pundige, hvoraf der ligeledes fandtes tre
Klasser, an\'endtes meget paa Skibe af alle Størrelser, saa at 30- og
18pundige Kanoner kunde sættes som Flaadens Hovedvaaben i Seilkrigsskibenes sidste Periode; henimod dens Slutning indførtes rigtignok et nyt Vaaben, den 60pundige Kuglekanon, der veiede 88
Centner; men af dem har Flaaden kun havt nogle enkelte Eksemplarer. En egen Slags Kanoner var de saakaldte Ca r ro n ad er,
hvoraf de første støbtes paa .Jærnværket Carron i Skotland 1779 og
som flere Gange har været omtalt i det foregaaende; det var meget
korte Kanoner, som derfor var forholdsvis lette, men højst urolige,
usikre i Skuddet og ikke langtrækkende. De vakte i Førstningen
endel Opsigt, da de kunde anbringes i større Antal Jlaa de mindre
Skibe og paa de større Skibes øverste Dæk, og de udskjød forholdsv:is
store Projektiler med tilstrækkelig Kraft til at trænge igjennem en
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Skibsside paa nogenlunde nært Hold; men deres fremtrædende
Mangler gjorde dog, at de efterhaanden forsvandt fra Flaaderne.
Kanonerne havde den bestemte Opgave at løse under en Kamp
Skib imod Skib, at ødelægge et tiendtligt Skibs Skrog, Heisning eller
Besætning paa langt eller nært Hold, hvortil foruden Kuglen anvendtes forskjellige Slags Projektiler, saasom Lænkekugler, Knipler,
Kardetsker, Skraasække el=
ler Druer og Shrapnels
eller hule Kugler, fyldte
med Blykugler og en lille
Da del
Sprængladning.
med Hensyn til Ødelæggelsen af det liendtlige Skibsskrog navnlig kom an paa
at sende Kuglen igjennem
dets Side med ringe Kran,
da Aahningen derved blev
større, anvendtes forskjellig
Ladning efter Afstanden,
eller der blev paa nært
Hold skudt med to Kugler,
undertiden endog flere, ad
Gangen. Ogsaa Skydning
med gloende Kugler anl~n J\ or,·cl JllUI Stnhlen 1RG I.
vendtes
undertiden.
(Mnlcrl nr Eckcrsbcr~).
I Aaret 1840 var Flaadeplanen ar 1815 sin Fuldendelse nær, idet Flaadens Styrke da beløb sig til 6 Linjeskibe, 7 Fregalter 8 KorveLLer og Brigger samt 70
Kanonchalupper og .Joller. Man gik imidlertid ikke \'iclcrc ad den
betraadle Vei, idet Rcgjeringen bestemte sig Lil at indskrænke Marinens Budget noget og samtidigt hawle til Hensigt al ændre Flaa1leplanen noget ved Anskaffelsen af nogle Dampskibe.
Grunden til den forandrede og afventende Udvikling, som man
indtog i Spørgsmaalet om Marinens fremtidige Forøgelse, maa søges
i den Udvikling af Søkrigsmateriellet, som i denne Periode foregik
i de store ledende europæiske Mariner, og som nødvendigvis ogsaa
vilde komme til at øve sin Indflydelse paa de mindre Staters Flaademateriel.
Den første Forandring fremkaldtes ved Indførelsen af Dampen som Bevægkraft for Skibe, men den gik forholdsvis langsomt fremad, og Dampskibene havde i mange Aar været anvendt i
den private Skibsfart, før de fandt Vei til Krigsmarinerne. Damp-

•
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skibenes Periode kan regnes fra Aaret 1812, da Henry Bell i England byggede den lille Hjulbaad The Comet, som benyttedes til at
befordre Passagerer og Gods paa Clydefloden · inden 1820 yar der ikke
bygget nogen Baad paa mere end 30 Hestes Kraft, men i Tiaaret
1820- 30 voksede de betydeligt, og et lille Dampskib paa -60 Hestes
Kraft gjorde endog i 1825 Heisen til Ostindien. I det næste Decennium 1830- 40 aabnedes de store Routcr over AtlanterhaYet og til

Del ror.ile duns1'c Omnpsklh Cnlcdon lu.

Orienten, og i 1836 byggedes det første store transatlantiske Dampskib Great ,vestern paa 450 Hestes Kraft. 1819 ankom det første
Dampskib til Danmark; det Yar den lille, hah·t aabne Baad Ca ledon i a, der førtes af den fra Slaget paa Hheden bekjendle Kommandørkaptain Michael Bi Ile. 1824 kjøhtes i England Dampskibet
Kiel paa 40 Hestes Kraft og benyttedes i flere Aar af den kongelige Familie. Først i Aaret 1832 paabegyndtes Bygningen af Krigsdampskibe, og det første danske Krigsdampskib, Hjulskibet H ekla
paa 7 Kanoner og 200 H. K., hyggedes i England 1842 ; rigtignok
anskaffedes Aaret før, ligeledes i England, .J ærnskibet Æg ir paa 2
Kanoner og 80 H. K., men det kunde næppe fortjene NaYn af Krigsskib. Da Veien saaledes var anYisl, gik man ogsaa oYer til at hygge
Hjulkrigsskibe paa Værftet efter Schil'ters Tegning, nemlig Geiser
1844, Skirner 1847 og Holger Danske 1849 paa 6 a 7 Kanoner
og henholdsYis 160, 120 og 250 Hestes Kraft.
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Dampskibenes langsomme Indtrængen i Krigsflaaderne kan ikke
forundre, naar det erindres, at det var Hjulskibe; thi disse havde,
uagtet deres betydningsl'ulde Fortrin, væsentlige Mangler som Krigsskibe. !grunden var deres Optagelse en Tilbagegang Lil Galeicrne
eller Langskibene, hvor Dampkraften og Hjulene traadle istedenfor
Haandkraften og Aarerne. De kunde ikke anvendes som Seilskibe,
da dette hindredes ar Hjulene, og de Master og Seil, hvormed de
forsynedes, var derfor kun smaa og bestemte til at afgive en Hjælpekraft, naar Vinden var gunstig. Seilene støttede Skibet og hjalp paa
Farten; men at lade et Hjulskib seile uden Damp er egentlig aldrig
forsøgt med noget Held. De havde derfor ikke Seilskibenes brede,
men derimod Langskibenes smalle og lange Form. Den kralligste
Bevæbning anbragtes i Stævnene, ligesom paa Galeierne, og her opsattes gjerne en stor Granatkanon eller 60pundig Kuglekanon paa
en Slæde, der kunde dreies rundt i alle Retninger; mindre Kanoner
op sattes paa Siderne. Hjulskibene var saaledes navnlig s læ v n bevæbnede, Stævnen var deres stærkPste Del , som man helsl
vendte imod Fienden, Siderne var svage, et Skud i Hjulene eller ind
i Maskinen kunde være nok til at gjøre Skibet til Vrag. Altid maallc
de være forsynede med Kul, kunde ikke seile langt, inden Brændselet
maatte fornyes, kunde ikke indtage meget Proviant og Vand, da
Maskine og Kul indtog saa stor en Plads. Følgen heraf var, at
disse Skibe ikke kunde gjøre Seilskibene overflødige; men de udgjorde ikke desmindre et meget vigtigt Led af Flaaderne, dels ved
deres Evne til paa Grund ar Hurtighed og Bevægelighed trods Vind
og Sø at kunne optræde selvstændig, dels ved at kunne anvendes
til at bugsere de andre Skibe, dels ved at benyttes til den vigtige
Depeche- og Transporttjeneste. De fleste Hjulkrigsskibe var temmelig smaa med Kanonerne placerede paa det aabne Da~k, hvilket
f. Eks. var Tilrældel med alle vore Hjulskibe ; men der byggedes dog
ogsaa baade i England, Frankrig og Husland store Hjulhaacle med
et lukket Batteridæk.
Ganske anderledes stillede Forholdene sig, da Drivskruen blev
opfunden. Ideen at fremdrive Skibe ved en Skrue er ikke ny, den
skriver sig allerede fra det 18de Aarhundrede ; men først i Aaret
1836 var det, at den svenske Kaptain John Ericsson i England udtog Patent paa den berømte Opfindelse. Den vakte i Begyndelsen
l\fodstand og Mistillid som saa mange andre store Opfindelser, men
den m a a tt e skjære sig en Vei, navnlig efterat Englænderen PettiU
Smith havde indført en Forbedring ved selve Skruens Form.
I 1839 gik et Skrueskib for første Gang over Atlanterhavet, og
i 1844 seirede Amerikas første Skruekorvet Princetown i et Kapløb
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med Hjulskibet Great Eastern. Hermed havde Skruen bevist sin
Overlegenhed og Hjulenes Dage var talte. De store Fordele ved
Skruen var jo indlysende. Den var overhovedet Betingelsen for Dampens Anvendelse i større Kampskibe. Med Skruemaskiner kunde
disse beholde deres svære Bredsidebestykning, Maskineriet kunde
placeres helt nede i Skibets Bund, og var saaledes bedst mulig beskyttet imod Fiendens Ild, og endelig kunde Skibet beholde sin
være Reisning og bruge Seilene, naar Vinden var god, hvorved

Et nr de forste Skrueskibe. som gik o,·er Atlanlerhnvt>I.

man sparede paa Kullene paa de lange Reiser. Til en Begyndelse
byggedes der mindre Seilskibe, forsynede med en Hjælpeskrue og
Maskine. Skibe, der var under Bygning, og færdigbyggede Skibe,
der egnede sig dertil, fik indsat Maskiner og Skruer, hvorved de
saakaldte blandede Krigsskibe eller Skibe med Hjælpedampkraft opstod, det vil sige Seilkrigsskibe, for hvilke Dampkraften
afgav en Hjælp og Støtte, saaledes at de for deres Maskiner alene
kunde gjøre en middelmaadig Fart, medens Seil og Reisning var
Hovedmaskinen. Naar man kalder Indtrædelsen af Hjulskibene i
Flaaderne, altsaa omtrent 1832, det første Vendepunkt, bliver de
blandede Skrueskibes første Fremtræden, omtrent Aar 1844, det
andet Vendepunkt, og for at fatte dettes Betydning kan eksempelvis
anføres, at den engelske Flaade dengang allerede besad 77 Hjulkrigsskibe foruden 27, som var m1der Bygning, de største paa 800
Hestes Kraft, og at den franske Flaade havde 43 saadanne Skibe
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foruden 18 under Bygning, de største paa 540 Hestes Kraft; i England omdannedes 10 Tredækkere og 26 andre Linjeskibe, foruden
en stor Del Fregatter, til Skrueskibe, medens hele den øvrige store
Flaade, hvoriblandt 59 Linjeskibe, udrangeredes som Krigsskibe, blev
solgte, ophuggede eller anvendte til Skoleskibe, Depotskibe eller
lignende.
Næppe var denne store Forandring skredet synderligt frem, før
en ny, betydningsfuld Opgave stilledes Krigsskibene, og det var i
Frankrig, at den blev fremsat og løst. Som Flaaderne havde udviklet sig siden 1844, var Linjeskibene, som Seilskibe betragtede,
langsomme, medens de mindre Skibe havde forholdsvis kraftigere
Maskiner og derfor var hurtigere. Et Linjeskib, der ikke alene var
fuldstændigt Seilskib, men ogsaa fuldstændigt Dampskib, et saakaldet
Fuldkraftsskib, maatte være Maalet, og et saadant var 90 Kanonskibet Nap o 1e o n med Maskine paa 960 Hestes Kraft, der i al Stilhed byggedes i Frankrig fra 1848-50 og ved sin første Optræden,
ved Udbruddet af den orientalske Krig i Foraaret 1853 vakte uhyre
Opsigt, da det med to andre Linjeskibe paa Slæb gik forbi alle de
engelske Hjælpekraftslinjeskibe.
Efterat Dampkraften og Skruen havde vundet Indpas i Flaaderne, var de store Krigsskibe endnu stolte Seilere med svære Skrog
og høie Rigninger. Vel var de nye Skibe bleven længere, Masterne
med deres Stænger noget lavere og stillede i større Afstand fra
hinanden med Skorstenen ragende op imellem dem; men de skjelnede sig dog ikke væsentligt i deres Udseende fra de gamle Seilskibe, de fremviste de samme Rækker mørke Kanonmundinger,
skjød frem over Søen med bugnende Seil og vaiende Flag, og havde
vundet overordentlig i Angrebsstyrke derved, at de med betydelig
Hastighed kunde bevæges uafhængig af Vind og tildels af Veirlig.
Rigtignok var Flaaderne under de hurtig paa hinanden følgende
Omvekslinger bleven sammensatte af høist forskjellige Skibe, hvorpaa
blandt andet den store Mønstring, som den til Fortsættelsen af
Krigen mod Rusland bestemte Del af den engelske Flaade afholdt
for Englands Dronning ved Spithead den 23de April 1856, gav et
tydeligt Billede; her mønstredes nemlig over 300 Krigsskibe, næsten
alle med Dampmaskine og Skrue, bemandede med over 25,000 Matroser, bevæbnede med over 3000 Kanoner og Morterer og satte i
Bevægelse af Maskiner paa over 30,000 Hestes Kraft, Skibe af alle
Klasser, lige fra Tredækkeren Duke of Wellington paa 131 Kanoner og 1000 Hestes Kraft og ned til de smaa Skruekanonbaade.
- De nye og kostbare Linjeskibe af Træ fik imidlertid ingen lang
Levetid. Thi samtidig med Skruen og Dampmaskinen havde ogsaa
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Artilleriet udviklet sig, og allerede samme Aar som Napoleon tiltrak
sig Europas Opmærksomhed, viste Affæren ved Sinope, hvor uhjælpelig fortabt et saadant Skib var overfor en velrettet Ild fra svære
Bombekanoner. Paa fire Timer blev ved Sinope en tyrkisk Flaade
paa 7 Fregatter, 3 Korvetter, 2 Dampskibe og 2 Transportskibe
skudt i Brand og ødelagt af en russisk Flaadeafdeling, der var
armeret med Bombekanoner, uagtet de tyrkiske Fartøier beskyttedes
af 5 Landbatterier. Aaret efter brød Krimkrigen ud, og Kampen
imellem Sewastopols Fæstningsværker og den forenede fransk-engelske Flaade viste atter hvor magtesløse og værgeløse Træskibene var
for Fæstningsværkernes Bomber.
Der maatte findes et Middel til at beskytte Skibene mod disse
ødelæggende Projektiler. Dette Middel var allerede antydet af selve
Bombekanonernes Opfinder, den franske General P aix.hans i 1841,
idet han dengang foreslog at bygge Krigsskibe af Jærn med tykke
Plader i Vandgangen, og i 1845 af den franske 'skibsbygmester Du p u y de Lom e, der vilde give Trælinjeskibene et Panserbælte i
Vandlinjen. Ingen havde dog villet høre paa disse forudseende
Mænd. Der maatte, som saa ofte før i lignende Spørgsmaal, Krigens
dyre Lære til for at aabne Øinene. Til at begynde meå pansrede
man dog ikke de store Linjeskibe, men byggede derimod først i
Frankrig og senere i England saakaldte Panserbatterier, uhaandterlige, firkantede Træskibe paa 1400 Tons, pansrede med Jærnplader
og forsynede med Hjælpemaskine. I Aaret 1855 afgik fra England
og Frankrig, der dengang var i Krig med Rusland, 5 af disse klodsede Skrueskibe, for igjennem Middelhavet at føres ind i det sorte
Hav. Siderne var klædte fra den øverste Rand indtil 2 Fod under
Vandgangen med Jærnplader, og Dækket, der laa noget skraat til
begge Sider, som et Tag, var ligeledes belagt med tykke Jærnplader,
for at kunne modstaa Bombekast. Paa det lave, lukkede Batteri
under Jærndækket var der opstillet 16 af de sværeste Kuglekanoner,
8 paa hver Side, hvis Mundinger pegede ud igjennem smalle, høie
Kanonporte i Siden, de eneste Aabninger for Lys og Luft. Maskinerne var paa 150 Hestes Kraft, og skjønt Prammene havde baade
Master og Seil, var disse dog for ubetydelige til at gjøre nogen synderlig Nytte. Paa Reisen maatte de ledsages og jævnlig bugseres af
andre Skibe, da de var meget usødygtige.
Den 17de Oktober 1855 mødte 3 af disse flydende Batterier
foran Kinburns Fæstningsværker i Bugten ved Odessa; under Ilden
fra Landbatteriernes 81 Kanoner indtog de deres Plads i en Afstand
mellem 1200 og 1800 Alen og aabnede med deres svære Kanoner
efter tre Timers Skydning en tilstrækkelig stor Breche i den fiendt-
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lige Mur. Ethvert af de flydende Batterier blev truffet af mindst
60 til 80 Skud fra de 24pundige Kanoner iland, og dog havde Skrogene intet lidt; kun nogle Kugler var trængt ind gjennem Kanonportene. Her forelaa et mærkeligt Resultat, hvorom Ellerretningen
spredte sig som en Løbeild over Europa ; 1858 Ødelæggelsen ved

Oct forste frunsl,c Panscrsltlb La Glo lrc 1850.

Sinope, lo Aar eller Kampen ved Kinburn , hvilket overordentligt
Fremskridt !
Panserel havde seiret over Artilleriel for første Gang, og Kampen mellem disse to har stadig siden værel ført med vekslende

Sltluc Ln Glolre. (Panseret er gjengh•et morkt I Figuren).

Seire og Nederlag, snart for det offensive og snart for det defensive
Vaaben. Det er denne Kamp, der siden Affæren ved Kinburn har
været bestemmende for alt, hvad der hedder Krigsskibsbygning i
Verden. Det varede imidlertid ikke saa kort, inden man forsøgte at
overføre Panseret fra de uhandelige Batterier til ,irkelige søgaaende
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Kampskibe. Som ved Bombekanonerne, Fuldkraftsskibet og Panserbatterierne var det ogsaa her Frankrig, som gik i Spidsen og viste
de andre Sømagter Veien . Dette Land byggede nemlig i 1859 den
saakaldte Panserfregat La Gloire. Det var et Trælinjeskib, hvis
øverste Dæk var skaaret ned, og som var klædt med 11,4 Cm. Jærnplader fra 6 Fod under Vandlinjen og op til Rælingen. La Gloire

.....

Skorpionen. no rsk Mo nitor (I Unggrunden l{ong S\'erre).

havde fuld Reisning, da denne endnu ansaaes for uundværlig for et
søgaaende Krigsskib , men den havde ogsaa en Skruemaskine, der
kunde give den en Fart af 12- 13 Knob.
England fulgte straks efter og byggede 1860 sit første Panser-

Skitse af dot første engelske Panserskib Wnrrlor.

(Panseret er gjenglvet morltt I Figuren).

skib Warrior. Dette var en Kolos paa over 9000 Tons og bygget
helt af Jærn men med kun 60 Meter af den lange Vandlinje beskyttet af et Jærnpanser af samme Tykkelse som La Gloire's. Samtidig med at Warrior byggedes, kjøbte dog det engelske Admiralitet
Egetømmer for 18 Millioner Kroner til fortsat Bygning af Træskibe.
Vor Somngl. D.
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Det var først den bekjendte Kamp paa Hampton Rhed den 9de
Marts 1862 imellem Monitor og Merrimac, der for alle Tider
bandlyste Træskibene fra Krigsskibenes Rækker og fastslog Panserets
absolute Overlegenhed og Nødvendighed.
Monitors Ry fløi Verden over efter Seiren over Merrimac
paa Hampton Rhed, og Taarnskibet ha,•de hermed gjort sin Indtrædelse i Marinerne. Selve Monitortypen led af den Feil, at den
var uskikket til længere Tids Gang og til Kamp i aaben Sø paa
Grund • af det lave Opstaaende, de daarlige Bekvemmeligheder for
Mandskabet og det svære Skyts' lave Standplads. Monitor var
kun et Fartøi til lokalt Forsvar i smult Farvand, hvorfor Typen

10 Tommers ll ifTcllrnnonen .

1870.

ogsaa straks fandt Anvendelse i de mindre Mariner. For de store
Sømagter som England og Frankrig var det derimod klart, al Monitorlypen ikke egnede sig i sin første Skikkelse. For disse l\fariners Færden over Verdenshavene krævedes først og fremmest Skibe
med fremragende søgaaencle Egenskaber, stort Deplacement, betydelig Fart og roligt Underlag for Skytset, saa at Kamp var mulig i al
Slags Veir. Imidlertid blev ogsaa i disse Lande selve Monitorprincippet med svært Skyts i stærkt pansrede Taarne hurtig anerkjendt,
og Resultatet blev de saakaldte Brystværnsmonitorer. Det var ikke
som selve Monitor smaa, lave Fartøier, men Panserskibe paa over
9000 Tons, med to pansrede Taarne med svære Kanoner, og desuden beskyttede med et Bæltepanser. Sam1idig med Panseret og
Panserskibene havde ogsaa Artilleriet i de forløbne Aar udviklet sig
betydeligt. De glalløbede Kuglekanoner afløstes efter Aarhundredets
Midte lidt efter lidt af Riffelkanonerne med de lange Projektiler, der
kunde gives meget større Træfsikkerhed og Gjennemslagskraft, og i

739
Stedet for Forladekanonerne
indførte man allerede i 1866
Bagladekanoner
med Skruemekanisme, der tillod en langt hurtigere Skydning
og yderligere forøgede Projektilernes Træfsikkerhed og Gennemslagskraft.
Pansertykkelsen
maatte
derfor
gøres større, og
Panserets Udstrækning SOnl
Dannebrog som Sellllnjesklb.
Følge heraf indskrænkes til kun at beskytte Skibets allervigtigste Dele, som Styreapparaterne, Maskinerne, Artilleriet og Ammunitionsrummene.
Efter saaledes i korte Træk at have omtalt Udviklingen af Søkrigsmateriellet i de store Mariner indtil Midten af Tredserne, skal
vi se, hvorledes disse Omvæltninger indvirkede paa Udviklingen af
den danske Flaade. Paa et Tidspunkt, hvor i de
store
Mariner
Skrueskibene, ja
tildels Fuldkraftsskibene
var indført. og
hvor det var
klart, at Seilskibenes Dage var
talte, forøgedes
stadig vor Flaade
med Seilkrigs~ skibe, saa godt
det lod sig gjøre
efter vore smaa
Dannebrog som Pnnserlrnrvet.
55"
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Forhold. Saaledes byggedes Korvetten Valkyrien (1846), Bark.skibet
S aga(1848), LinjeskibetD an neb rog (1850), Fregatten Tord ens kj ol cl
(1852) og Korvetten Najaden (1853). Det første Skrueskib, Korvetten Thor paa 260 Hestes Kraft, sattes først i Vandel 1851 , saa
kom Fregatten Niels Juel (1855), Korvetten Heimdal (1856), Fregatten Sjælland (1858), og en Hjælpeskrue indsattes i Linjeskibel
Skjold (1860) og Fregatten Torclenskj old (1861). Men alle disse
Skibe var Hjælpekraftsskibe, og da Fuldkraftssystemet begyndle at
gjøre sig gjældende med stor Styrke, blev Fregatten Jylland, som
stod paa Stabel, forlænget og indrettet til Maskine paa 400 Hestes
Kraft; den sattes i Vandet i Slutningen af Aaret 1860 og blev den
af vore Fregatter, der mest nærmede sig Fuldkraftsskibene. Nogel
egentlig Fuldkraftsskib har Danmark aldrig eiet, thi de sidske Træskrueskibe som byggedes, nemlig Korvetten Dagmar (1861), Skonnerterne Fylla (1862) og Diana (1863) samt St. Thomas (1871 }
hørte ind under de mindre Skibes Klasse.

KAMPENE OM SØNDER.JYLLAND. 1848- 50. 1864.
To blodige Krige, og det imod en uhyre Overmagt, har det
lille Danmark, overladt til sig selv alene, maattet gjennemgaa, siden
det skilles fra Norge. Den førsle var fuld af Begeistring, Sammenhold, Haab og Fortrøstning, og ledede til et forholdsvis gunstigt Resultat; den anden var prægel af Forknythed og Mistvivlen om egen
Modstandskrall, og den enclle ulykkeligt for det allerede stærkt beklippede Danmark. Man kunde sige, at de forholdt sig til hinanden
som Slaget paa Rheden 1801 til Kjøbenhavns Beleiring 1807 ; lhi ligesom i det sidste Aar den Begeistring, der greb del danske Folk ved
Englændernes Ankomst hertil 1801 , var borte, da de kom lilbage
6 Aar senere, saaledes var og den Samdrægtighedens Ild, der opflammede Gemytterne ved Tyskernes Indfald i Landet 1848, betydelig kølnet, da de kom igjen 1864. Ingen af disse Krige, navnlig
ikke den første, var nogen Søkrig, thi 1848 havde Preussen ikke
nogen Flaade, og den, det havde erhvervet sig 1864, var ikke stor
nok til at byde den danske Flaade Spidsen - og dog havde denne
sidste en betydningsfuld Opgave at løse, uden hvilken langtfra del
Udbytte kunde være naaet, som blev vundet i Krigen. Det gik
den som i Kristian den fjerdes Krig med Tyskland (1625-1629),
da Tilly og Wallenstein trængte op i Jylland, men maatte stanse
ved Kysterne, fordi de danske Krigsskibe spærrede dem Veien, og
de ikke selv havde Skibe al stille imod dem ; dens Virksomhed var
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lidet taknemmelig, men derfor ikke mindre anstrængende og udholdende, lidet opsigtvækkende, men derfor ikke mindre betydelig.
Frederik den sjette vedblev at være Præsident i Admiralitetet lige til sin Død den 3die December 1839, men desuagtet saa
det smaat ud med Flaaden, og det var først i de sidste Aar af hans
Levetid, at der foretoges nogle Udrustninger udenfor de absolut nødvendige. Admiral Steen Bille , der ved Admiral Wleugels Død i
Januar 1825 var bleven første Deputeret i Admiralitetet og 1831 udnævntes til Geheimestatsminisler, maalte i hele Perioden fra Krigen,
indtil han som en Olding paa
81 Aar lukkede sine Øine
den 15de April 1833, betragtes som Kollegiets egentlige
Sjæl og ledende Tanke. Efter
ham blev den 7-1-aarige Admiral Baron H an s H ol s ten
første Deputeret, en Stilling,
han bevarede lige indtil Admiralitetets Ophævelse i 1848,
da han var ~ver 89 Aar gammel. Kristian den ottende, der i sit hele Væsen var
~'
mere fremtrædende end hans
bramfri Forgænger, lagde ogsaa større Vægt paa at glimre
Kristian den ottende.
ved Flaaden og vise det danske Flag i Udlandet, og under ham foretoges flere Udrustninger
og Øvelsesture. 1840-41 beseilede Fregatten Bellona, Kommandør C. W u l ff, Øst- og Vestkysten af Sydamerika, og 1843-44 tilbragte Briggen Ørnen adskillige Maaneder i samme Verdensdel.
1844 sendtes en Eskadre paa 2 .Fregatter, en Brig og Dampskibet
Hekla til Marokko, for i Forening med nogle svenske og norske
Skibe under daværende Prins Oscars Kommando at opsige den
Tribut, de nordiske Lande hidtil havde maattet betale Marokko.
1845- 47 foretog Korvetten Galathea, Kaptain Steen Bille en
Jordomseiling og opholdt sig nogen Tid ved Nikobarøerne for at
forberede disse Øers Kolonisation. 1848 udsendtes Korvetten Valkyrien, Kaptain Secher til Nikobarøerne for at afhente den af
Galathea efterladte Besætning, da Planen om Oprettelse af en
Station her var opgiven. Da Valkyrien i Slutningen af December
1847 laa klar til Afgang ved Nyholm, aflagde Kong Kristian et
Besøg der ombord for at ønske Besætningen en lykkelig Reise; en
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ældre Halmens Mand ytrede ved denne Leilighed : »Den Konge lever
ikke længe, hans Valkyrie har kysset ham. « Matrosen fik Ret, det
blev Kongens sidste Udflugt.
Ved Aarskiftet 1848 var der trods Gjæringen i Hertugdømmerne
endnu intet der tydede paa, at 1848 skulde blive et Krigsaar for
Landet. Flaaden laa aftaklet ovre paa Holmen, fortøiel imellem
Pælene i Flaadens Leie. Den talte 6 Linjeskibe, 8 Fregatter, 4 Korvetter, 4 Brigger,
3 Skonnerter , 3
Kuttere, desuden
6 Dampskibe og
en Roflotille, bestaaende af et betydeligt Antal
BombekanonChalupper og .Joller og almindelige
Kanonchalupper
og Joller, ialt 119
større og mindre
H rigsfartøier, arKorvetten Nnjmlcn, som i Sumlcl \'cnter pnn 1:rega tlcn Bellono.
merede med et
(Mnlerl uf Ecl,crsberg).
Artilleri af 1184
Kanoner. Af delte ret anselige Materiel var kun en ringe Del bestemt til
at træde i Virksomhed i Aarets Løb. Halmens Over-Ekvipagemester
havde ved Nytaarslid som sædvanlig indgivet Forslag Lil Admiralitetet om Aarels Rustninger, der vilde komme til at omfatte de saa
godt kjendte aarlig tilbagevendende Udkommandoer, Vagtskibene i
Sundet, Storebælt og paa Elben, Kadelskibet og Stationsskibene paa
Island og i Vestindien. Det eneste udenfor det almindelige var, som
tidligere omtalt, Udsendelsen af Korvetten V a 1kyrie n til Ostindien.
Korvetten, der en af de første Dage i Januar Maaned blev iset og
bugseret fra Kjøbenhavns Rhed Nord paa gjennem Sundet, var allerede i Nordsøen paa Veien til sit fjerne Bestemmelsessted.
Den 20de Januar 1848 døde Kong Kristian den ottende efter
et Sygeleie paa 3- 4 Uger. Den Frihedsbevægelse, som allerede i
længere Tid havde gjæret i Folket og hvis dristige og begavede
Talsmænd kun med Møie var bleven holdt indenfor de anviste
Sl9·anker, brød nu ud i fuld Flamme. En uventet Begivenhed
stødte til, gav Tanken en ny Retning, udvidede Forlangendet om
Folkets Deltagelse i Statens Styrelse og reiste det lille danske Folk
til en begeislret Kamp for Fædreland og Frihed: den franske Fe-
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bruarrevolution brød ud og kastede sine Dønninger langt ud over
det europæiske Fastland.
Den Uvirksomhed, som havde hvilet over Marinen i Januar
Maaned, holdt sig imidlertid uforandret gjennem hele Februar.
Ingen Ordre til Flaadens Udrustning, ingen ny Udkommandoer eller
ekstraordinær
nogen
Indkaldelse af Mandskab. Til Trods for de
nu ret truende Udsigter til at Oprøret skulde
bryde løs i Hertugdømmerne, var alt stille i
Krigsmagten baade tillands og tilvands, og
den eneste Gang, der
for Marinen var Leilighed til at mønstre
den samlede Styrke, var
den Aften i Februar
Maaned, da Kong Krislian den ottende førtes
fra Hovedstaden til
Roskilde
Domkirke.
Sammen med Oberster
af Landetaten bar 9
Parti nr Dækket pnn Kon·etten Nnjaden Matroser Inger Afsked
med deres Krerester.
Kommandører Kongens
(Maleri nr Eckersberg).
Lig til og fra Ligvognen, 4 Marinekaptainer og ligesaa mange Majorer førte de sortdraperede Heste ved Tøilen gjennem Byens Gader, og en Skare af
Løitnanter fra begge Etater med Sørgepartisaner og floromvundne
brændende Voksfakler i Hænderne sluttede sig som Æresvagt tæt
om Ligvognen, medens hele Resten af Marinens Officerer, Underofficerer og faste Mandskab stod en haye i stiveste Puds fra Hjørnet
af Frederiksgade og Bredgade op over Kongens Nytorv som et Led
i den store Sørgeparade, der var opstillet fra Amalienborg Slot til
»Jærnporten « ved Enden af Frederiksberg Alle.
Var Februar Maaned gaaet stille og rolig hen, blev Forholdet
et ganske andet nogle Uger senere. Det slesvigholstenske Parti, hvis
Bestræbelser allerede længe var gaaet ud paa at løsrive Sønderjylland fra Danmark, og af dette i Forening med de tyske Hertugdømmer at danne et selvstændigt eller i det mindste af Danmark
uafhængigt Slesvigholsten, samlede sig til aabenlys Opstand og sendte
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en Deputation Lil Kjøbenhavn for hos Kongen at begjære Opfyldelsen
af sine Fordringer. Den 22de l\Iarts ankom Deputationen til Hovedstaden, hvor alt var i Bevægelse, og hvor Kongen netop havde givet
Befolkningen gjennem dens Hepræsentanter Tilsagn om en folkelig
Styrelse. Krigen var nu uundgaaelig. Hertugdømmerne var i fuldt
Oprør, rustede sig og vilde forsøge at tage med Magt, hvad man
ikke godvilligt havde villet tilstaa dem. Efterat Landet i 34 Aar
havde nydt Freden, skulde den ar Frederik den sjette oprettede og ar
Kristian den ottende omdannede Hær, der var sammensat af Landets egne Sønner, staa sin Prøve.
Paa Holmen lød Ordren : »Flaaden skal rustes «. Mange Aar
var gaaet, siden en saadan Befaling havde lydt derude, og da det
sidste Gang skete, var det for at udlevere den rustede Flaade til
Englænderne. Efterretningen om Garnisonernes Frafald i Kiel og
Rendsburg naaede Hovedstaden den 25de l\farts ud paa Aftenen, og
allerede næste Eftermiddag forlod de første Skibe, som havde ligget
under Ekvipering, Kjøbenhavns Rhed, for at argaa til Farvandet omkring Als. Det var Korvetten Najaden, Kaptain, Baron DirckinckHolmfeld, bugseret af Dampskibet Geiser, og i Følge med Briggen
St. Thomas. De to førstnævnte Skibe befandt sig Aftenen efter
udfor Kegenæs paa Als, og næste Morgen tidlig stod Korvetten ind
paa Sønderborg Rhed, hvor Dannebrog , 1 aiede fra Husene og den
dansktalende Befolkning jublede den længselsfuldt ventede Orlogsmand imøde. Hertugen ar Augustenborg var om Natten flygtet, og
Dirckinck-Holmfeld gik nu i Gang med at organisere Øens foreløbige Forsvar, og hans Bestræbelser lykkedes saa godt, at da Kaptain Steen Bille nogle Dage senere overtog Kommandoen af Stationen, var Øen sikret mod Overrumpling fra Insurgenternes Side, og
paa Færgebroen ved Sønderborg stod Kanoner fra Naja cl en opplantede til Forsvar ar dette vigtige Punkt.
Efterat have assisteret Najaden paa Reisen fra Kjøbenhavn
til Sønderborg, løb Geiser den 28de Marts ind paa Flensborg Fjord
for at rekognoscere og om mulig prøve paa at landsætte den danske
Konges Proklamation til Slesvigerne, men naaede ikke at udføre
dette sidste Hverv. Byen var samme Dag tagen i Besiddelse af
Insurgenternes Tropper under General Krohn, og da Dampskibet
nænnede sig Havnen, blev det modtaget med en livlig Geværild fra
fiendtlige Jægere, som havde besat Husene nede ved Havnen og
langs med Stranden. Det var fristende nok for den danske Orlogsmand at besvare Skydningen og drive Fienden bort fra Havnen
med sine Kanoner, men Hensynet til den aabne By gjorde, at Geiser
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uden at skyde lagde sit Ror i Borde og dampede langsomt Fjorden
ud igjen.
Geisers fredsommelige Optræden og Bortgang fra Flensborg
Fjord havde næsten været som en lille Seir for Insurgenterne.

F'rederlk den syvende.

Ganske vist havde Dampskibet holdt sig passivt uden at bruge sine
s-være Bombekanoner, men det hele havde dog formet sig som et
virkeligt Krigsbillede. Geværilden havde knitret og braget fra Vinduer og Døre nede ved Havnen og fra Husene langs Stranden.
Krudtdampen havde ligget tung og tæt over Fjorden, og det forhadte Splitflag var ikke længer i Sigte. Dette gav baade Lyst og
Mod til videre Foretagender, og General Krohn berammede da
ogsaa en Rekognoscering imod Aabenraa den 30te Marts.
Insurgent-Jægerkorpset gik frem ad Chausseen, der fører Nord
paa fra Flensborg til Aabenraa, og Kieler-Frikorpset var attacheret
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Styrken foruden en Avantgarde af 40 slesvigholstenske Dragoner.
Det var et anseligt Tog; forrest Dragonerne, derefter en lang Række
Vogne, som befordrede Frikorpset, og bagest i Kolonnen marscherede
.Jægerkorpset. Den største Del af Veien var allerede tilbagelagt, uden
at noget mærkeligt var indtruffet, men tæt Sønden for Aabenraa
fører Chausseen paa en længere Strækning ned til Fjorden, og da
Vogntoget svingede ind paa Veien langs Strandbredden, opdagede
man det danske Splitflag under
Gaffelen paa en Orlogsmand, der
laa et Stykke Vei ude. Det var
Briggen St. Thomas, Kaptainløitnant M. Suenson.
Insurgenternes Fortrav af Heste
og Vogne bevægede sig rask fremad over det fri Terrain langs Fjordbredden, men pludselig glimtede
det fra Briggens Kanoner og Projektilerne strøg ind over Landeveien, hvor der snart herskede den
vildeste Forvirring. Kieler-Studenterne og Friskaremændene var ikke
længe om at komme af Vognene,
og kun nogle faa Minutter efterat
St. Thomas havde aa]met Ilden,
var Styrken i fuldt Tilbagetog ind
Mognus Suenson .
over l\1arkerne, n1edens J ægerkorpset forsigtig undgik den farlige Passage langs Stranden og lagde Marschen ind ad Landet til. Vesten om
Byen. Ved Aftenstide rykkede Insurgenterne fra denne Kant ind i
Aabenraa. Byen undgik saaledes ikke at blive besat af Fiendens
Tropper, men det uventede Møde med den danske Orlogsmand havde
givet Oprørerne Fornemmelsen af, at Flaadens Skibe allerede var
paa Færde og at det langs Hertugdømmernes Østkyst ikke var sikkert for Troppeafdelinger at færdes Stranden saa nær, at en dansk
Skibskanon kunde række dem fra Søen. St. Thomas' Nærværelse
udenfor Aabenraa var derfor et Skam· i Glæden. Insurgenternes
Tropper blev under Vaaben hele Natten over, og næste Morgen saa
den danskfiendtlige Befolkning med kjendelig Uro, at den maritime
Styrke var bleven forøget. Dampskibet Helda med Kaptain Steen
Bille ombord var i Dagningen kommen ind fra Søen og havde
ladet sit Anker falde paa Rheden, og begge Skibe laa nu med Kanonmundingerne truende vendte imod den aabne By.
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Bille, der i Øieblikket var høistkommanderende paa Stedet, gav
Briggen Ordre til at bemægtige sig Dampskibet Christian der
a ch te, der laa fortøiet ved Havnebolværket. Briggens Chef gik
selv fraborde med 3 bevæbnede Fartøier for at udføre Hver\'et. Da
de danske Orlogsfartøier viste sig i Havnemundingen, fyldtes Havnepladsen hurtigt med nysgjerrige Tilskuere, civile og militære imellem
hinanden.
Ved Landgangsstedet saaes en Officer i dansk .Jægeruniform og
med hvidt Bind om Armen. Da Baaden nærmede sig, raabte han
den imøde: »Det koster Blod! « Men med Udraabet: »Lad koste!«
sprang l\lagnus Suenson iland, fulgt af sine Folk, og gav den
Matros, der var ham nærmest, Ordre til at arrestere Insurgentofficeren. Det lykkedes dog ikke, lnsurgenlen satte i strakt Løb op
ad Gaden, og den forsamlede Mængde veg tilbage for Briggens Mandskab, der straks gik i Gang med at bringe Dampskibet ud af Havnen, i Sikkerhed under Orlogsmændenes Kanoner. Christian der
achte dirigeredes til Korsør, hvor den snart kom i Virksomhed
som Transportskib. Her i Korsør førte Kaptain Tegner Kommandoen over Marinens Transportvæsen, en anstrængende og opslidende
Tjeneste, der krævede meget Arbeide. De stadig ankommende Troppeafdelinger, Heste, Krigsmateriel og Proviant skulde hurtigst mulig
føres videre over Bæltet eller til Als. Transportmidlerne var faa og
Tiden knap, men Kaptain Tegner var paa Færde tidlig og silde, og
trods alle Vanskeligheder og Besværligheder foregik Overskibningen
Slag i Slag.
Var Travlheden stor i Korsør i de bevægede Foraarsdage i 1848,
var den det ikke mindre inde i Hovedstaden, i Marineministeriets
Kontorer og paa Orlogsværftet. Marinen stod midt i det vigtige
Systemskifte: Marineministeriets Oprettelse og Admiralitetets Ophævelse. Det ældgamle Admiralitet havde maattet vige Pladsen for det
moderne Marineministerium, hvis Organisation daterer sig fra Udstedelsen af et kongeligt Reskript af 21de April 1848, medens derimod Besættelse af Ministerposten allerede havde fundet Sted noget
tidligere.
Ved Ministeriets Dannelse overtog nemlig Premier- og Finansminister Grev A. W. M oltke til Bregentved tillige Stillingen som Marineminister, men kun ganske foreløbig. Faa Dage efter blev daværende Kommandørkaptain C. C. Z ah rt m an n udnævnt til »Medhjælper ved Ministeriet« med Fuldmagt til i Ministerens Fraværelse
at underskrive alle Ordrer, og den 4de April afløstes saa Grev
Moltke af Zahrtmann som Landets første ansvarlige Marineminister.
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Det nyoprettede Marineministerium »paa eget Ansvar « var i sit
hele Væsen :Modsætningen til det ærværdige Admiralitet. Og som
selve de to Institutioner var ogsaa de ledende Personer hinanden
temmelig forskjellige. Paa den ene Side Repræsentanten for det
nye System, den endnu ungdommelige, intelligente og energiske
Kommandørkaptain Zalutmann, og paa den anden Side som et Billede paa Traditionen den høit ansete, men ældgamle Admiral Baron
Holsten, der endnu i Marts Maaned 1848 beklædte Stillingen som
første Militær-Deputeret i Admiralitetet. Den gamle Admiral nedlagde
sin Post kort forinden Zahrtmanns
Udnævnelse til Minister, og naaede
saaledes ikke at blive i Funktion
indtil Admiralitetet blev ophævet.
Ogsaa paa Orlogsværftet bragte
det nye System Vind i Seilene. Værftets Overekvipagemester var Kontreadmiral Stephensen, som havde
beklædt dette Embede lige siden
1833. I Sammenligning med den
snart 90aarige Baron Holsten kunde
Admiral Stephensen maaske nok
kaldes en yngre Mand, men hans
75 Aar tyngede dog saa meget, at
han, da Krigsudsigtere stod for DøMnr1nc1111n1stcr Zohrtmuun .
ren, ønskede sig fritaget for det
forventede forcerede Arbeide og
blev afløst af Kontreadmiral Schifter.
Den lange Fredsperiode, som gik forud for Krigen , og de mange
Aars sparsomme Udrustninger efterat Landets Flaade i 1807 var
bleven udleveret til Englænderne, havde efterhaanden gjort Orlogsværftet til en temmelig stille og næsten idyllisk Plet. Hvor Gammelholms statelige Husrækker nu kneiser, laa dengang det rolige Værft
indenfor den Stenmur, der dannede Grænseskjellet ud imod Gaden.
Her laa Administrations- og Magasinbygningerne i fornem Tilbagetrukkenhed, her fandtes Mastemagermesterens, Baadebygmesterens
og flere andre hyggelige Kontorer skjulte bag frodige Frugttræers
Grene, her græssede Ekvipagemesterens Ged og her laa endelig Overekvipagemesterens anselige Embedsbolig med Skildvagten ved Indgangsdøren og med det historiske Morbærtræ i Haven, hvis ældgamle Grene blev understøttede af Pæle, men som til Trods for sin
høie Alder hvert Aar bugnede af modne Bær. Og ovre fra Nyholms
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udstrakte l\Iarker, hvor Overekvipagemesterens Heste og Køer stod
i det saftige Græs, lød i Sommertiden Tøirekøllens Slag og Leernes
Klang, naar Admiralens Chaluproere var ude at høste og det duftende
Hø i Pramme blev ført fra Nyholm over til Stalden ved Værftschefens Bolig paa Gammelholm.
Da Admiralitetet blev ophævet, forsvandt med det samme
Idyllen paa Orlogsværftet. Der var derfor ingen Arbeidskraft tilstede i April Maaned 1848 til at sætte Værftes hyggelige Haver og
Vænger i den sædvanlige pyntelige Stand ved Foraarstide. Arbeiderne
med Spade, Hakke og Rive var stillet fuldstændig i Bero, men til
Gjengjæld rørte der sig i alle Magasiners Værksteder og ombord i
Skibene, der laa under Ekvipering, et Liv, som det gamle Orlogsværft ikke havde seet Mage til i mangfoldige Aar. Resultatet af Admiral Sahifters Anstrængelser var da ogsaa, at Flaaden straks fra
Krigens Begyndelse havde saa mange Skibe under Kommando, at
den var i Stand til at udfylde de første Krav som stilledes til dens
Virksomhed, nemlig Overførelsen af Tropper til Krigsskuepladsen
og Understøttelsen af Hærens Foretagender paa Halmen.
Hvad denne sidste Opgave angaar, bestod den i at understøtte
Hærens Flanker under en Fremrykning Syd paa og betroedes til en
Eskadre, der stilledes under Kommandørkaptain F. Pal ud an, med
Kaptain Steen Bille som næstkommanderende, og bestod af Korvetterne Galathea, Kaptain Prøsilius, og Najaden, Briggerne
St. Thomas og Merkur, Kaptain Raffenberg, Damperne Geiser og Hekla, Kaptain Købke, samt 10 Kanonchalupper og 6 Kanonjoller. Paludan havde sin Stander i G eiser, Steen Bille var ombord i Hekla. Troppernes Transport lededes af Kaptain P. W. Tegner, der efterhaanden fik samlet en hel Transportflaade af private
Damp- og Seilskihe, først, som tidligere omtalt, ved Korsør, senere
ved Fyn, navnlig Assens, og i Flensborg Fjord.
Eskadren fulgte og understøttede med Held Hærens Bevægelser,
da denne under General Hedemanns Kommando rykkede frem i
Slesvig, og navnlig udviklede Steen Bille med Hekla stor Virksomhed.
Øst for Holnæs, ved Indseilingen til Flensborg Fjord, hvor Korvetten Najaden, Dampskibet Hekla og to Kanonbaade var stationerede, havde der den 7de April fundet en lille Fægtning Sted. Korvetten kom ikke i Ilden, men Hekla og Kanonbaadene, der laa længst
inde, udfor den lille By Bogholm, havde om Formiddagen været
engagerede med fiendtlig Feltartilleri, der havde taget Opstilling inde
paa Strandbredden. Kysten havde vrimlet af Insurgenter og Friskaremænd, men Steen Billes Kanoner drev dem ind i Skovtykningen,
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og da Feltartilleriet var bragt til Tavshed og kjørte bort, var tilsyneladende hele Omegnen renset for fiendlligt Militær. Den 9de April,
da Hæren vandt sine første Laurbær i Kampen ved Bov, samledes
næsten hele Eskadren paa Flensborg Fjord og hjalp til efter Evne.
Hæren rykkede gjennem Flensborg til Slesvig og Dannevirke. Geiser, Helda, Galathea og Najaden gik med Tropper til Eckernførde og landsalte dem der. Herfra gik Najaden til Fehmern.
Kaptainløitnant Dirckinck-Holmfelds kloge og bestemte Optræden,
der havde bragt et saa godt Hesultat paa Als, bevirkede nemlig, al
han ved Midten af April Maaned
sendtes i en lignende Mission til
Øen Fehmern, hvis Befolkning allerede tydelig havde lagt sit illoyale
Sindelag for Dagen, men han kom
her desværre for sent. Najaden ankom sammen med Kulleren Løvenørn, Løitnant Schultz, udfor Burgtiefe paa Østsiden af Øen den 15de
April om Morgenen. Det blæste
frisk, hvorfor Korvetten holdt gaaende under Seil en Mils Vei tilsøs,
medens Chefen, der nu var gaael
ombord i Løvenørn, belavede sig
E. Dirchinci,-Holmfcl<l .
paa al komme iland for al undersøge Stemningen paa den oprørske
0. Da Kutteren nærmede sig Kysten, saa man, al Oprørsflaget vaiede
ved Lodshuset og flere andre Steder paa Stranden, men DirckinckHolmfeld lod sig ikke anfægte heraf og roede med to Mand i Løvenørns Jolle ind til Landingsstedet. Næppe var han imidlertid kommen iland, før han omringedes, toges til Fange og slæbtes bort, og
da Folkene vilde forsvare ham, blev en af dem skudt af en civil
Person. Najaden forlod atter Fehmern og fik snart efter en ny Chef
i Kaptain Krenchel.
Begivenhederne skred rask fremad. Tyskland tog aabenbart
Parti for de slesvigholstenske Oprørere, det lOde Armekorps, Preussere og Hannoveranere, under General Wrangel rykkede op gjennem Holsten, erklærede Danmark Krig den 18de April, og Paaskedag den 23de stod det for den danske Hær hæderlige Slag ved
Slesvig; efterat have ydet en kraftig Modstand mod den overlegne
Fiende, trak den sig tilbage, først til Flensborg, hvor Bagtroppen
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. blev haardt angreben ved Oversø, derfra til Als, Nørrejylland og
Fyn, navnlig til den førstnævnte 0. Eskadren fulgte med, Helda
og nogle Kanonbaade overførte en Afdeling, som ved Tilbagetoget
var bleven afskaaren i Eckernførde, flere af de andre Skibe ydede
Bistand i Flensborg Fjord. Fienden rykkede Nord paa gjennem
Slesvig, \Vrange} overskred Kongeaaen og satte sig fast i Nørrejylland, uden at den danske Hær, som var dragen over til Fyn, gjorde
ham nogen Modstand. Lillebælt og Alssund var bleven Skillevæggene mellem de fiendtlige Hære, og her kunde Skibene gjøre

Udsigt fra Kirkebakken ,•ed Sanderborg I 1848. Skitse nf Ferd. Wetlei-Jarlsherg.
(Til \'enstre Sanderborg Slot, bag Sklbsbroen ligger Gelser, til l10lre Dybbal Molle).

Nytte; de holdt Farvandet ryddeligt, Kanonbaade stationeredes langs
med Sundene, Als befæstedes imod Vest, en Bro blev slaaet over
Alssund ved Sønderborg og et Brohoved opført paa den modsatte
Kyst under Dybbøl Bakke.
Henimod Slutningen af April Maaned var Arbeiderne paa Holmen med Flaadens Udrustning saa vidt fremskredne, hvad Tiltaklingen og Bemandingen af de større Skibe angaar, at Marinen kunde
skride til Løsningen af den næste Opgave, nemlig Blokaden af de
fiendtlige Havne, og den 29de April lukkede en dansk BlokadeEskadre, bestaaende af Fregatterne Havfruen og Thetis, Korvetten
Flora og nogle mindre Skibe de tyske Østersøhavne fra Kiel østerpaa indtil Pillau.
Om virkelige Sammenstød paa Søen kunde der ikke blive Tale,
da Fienden ikke var nogen Sømagt, og Flaaden maatte derfor indskrænke sig til at beskytte Øerne, understøtte Hærens Operationer
paa Halvøen, overføre! Tropper, foretage Landgange og samtidig
gjøre Fiendens Handel det størst mulige Afbræk ved at opbringe
hans Skibe og blokere de fiendtlige Havne. Disse forskjellige Hverv
Vor Somagt. D.
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krævede alligevel Krigsberedskab af hele Marinens Materiel og lagde.
i høi Grad Beslag paa Personellets Energi og Iver i Tjenesten. Den
begeistrede Fædrelandskjærlighed, der besjælede Hærens Soldater i
Opfyldelsen af deres Pligt, naar de stod Ansigt til Ansigt med Fienden, var ikke ringere i 1848 ombord i Flaadens Skibe paa Blokadestationerne, under de møisommelige Troppetransporter og ved de
Smaafægtninger, som fandt Sted med fiendtlige Landbatlerier og
Kanonbaade.
Følelsen af, at det var alles Pligt at hjælpe Fædrelandet i Farens Stund, bar som en Luftning langt ud over Hærens og Flaadens
Rækker og gav sig Udslag i en Offervillighed, som saa at sige greb
hele Nationen. Rig eller fattig -vilde give deres Skjærv eller tilbyde
deres personlige Tjeneste. Trangen til at yde Hjælp var saa stærk
tilstede, at der ikke altid tænldes paa Gavens Kvalitet eller den
virkelige Nytte, som Tilbudet kunde bringe Landet, man rakte blot
frem alt hvad der kunde undværes, og Ansøgninger fra afskedigede
Officerer om at komme med i Felten strømmede ind til begge militære Ministerier, endog fra l\'lænd, hvor Ryggen allerede var kroget
og hvor Lysten til Evenlyr og Evnen til at udholde Krigens Strabadser ikke længere kunde antages at være tilstede.
Kongen gik selv i Spidsen for de frivillige Gaver og udstedte
den 22de .Juli 1848 et Reskript, hvorved han skjænkede sit Lystslot
MarienlysL ved Helsingør til Staten med det Formaal, at det skulde
benyttes til I nvalidehotel.
Det smukke lille LystsloL tæt Nord for Helsingør havde i tidligere Tid været i den Moltkeske Families Besiddelse, men var under
Kristian den syvendes Regjering bleven kongelig Eiendom og opkaldt
efter Enkedronning .Juliane Marie. Den Bestemmelse, som Frederik
den syvende i 1848 tiltænkte det som Fribolig for Krigsinvalider, blev
aldrig til Virkelighed. Man ansaa det nemlig for mere hensigtsmæssigt at den Kapital, der kunde indkomme ved Slottets Salg, anvendtes paa anden Maade til Fordel for de gamle Soldater og Matroser, hvorfor det i 1851 blev stillet til Auktion og solgt til Helsingør Kommune.
Ogsaa fra et andet kongeligt Slot, Sorgenfri, stilledes der Marineministeriet en materiel Assistance i Udsigt, som dog ved nærmere
Eftersyn viste sig at være uden nogensomhelst Værd.
Til de
kongeliges Brug var der nemlig i sin Tid blevet udlaant fra Orlogsværftets Baadeværft forskjellige Fartøier, der var stationerede ved
Sorgenfri og Dronninggaard og benyttedes til Baadfarter paa Lyngbyog Furesø. Da Ministeriet ved Krigens Udbrud mente at have Brug
for alt, hvad der kunde tlyde paa Søen og bære en Kanon, faldt
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Tanken ogsaa paa det fra Værftet udlaante Materiel, og der rettedes
en Skrivelse til Dronningens Hofchef om at foranstalte Fartøierne
sendte tilbage til l\Iarinens Brug. Sagen blev imidlertid snart stillet
i Bero, da det var tydeligt nok, at der gjennem Tilbageleveringen
af Fartøierne fra Sorgenfri og
Dronningaard ikke kunde ventes nogen Forøgelse af Flaadens
Modstandskraft.
En virkelig Hjælp ydedes
der derimod Regjeringen gjennem de mange Tilbud, der fremkom fra private om at overlade
Marinen Skibe til Overførelse af
Tropper, Proviant og Krigsmateriel. Større og mindre Skibsrhedere tilbød Ministeriet deres
Fa1tøier gratis eller mod en mindre Godtgjørelse for Afbenyttelsen, og i Hovedstaden sammentraadte en » Komite for Dampskibes Anskaffelse for frivillige
Bidrage med saa kjendte kjøbenhavnske Navne i Spidsen som
P. A. Halkjer, C. A. Broberg og
Puggaard & Co., og som allerede
i Mai Maaned 1848 som første
Resultat af Komiteens Bestræbelser kunde stille Dampskibet
V a 1dem ar til l\Iarineministeriets Disposition.
Ikke alene fra afskedigede
Morlnesoldot poo Post.
Officerer, men ogsaa fra Kredse
udenfor Marinen kom Tilbudene ind om at gjøre personlig Tjeneste
under Krigen. I Helsingør, hvor der ved privat Initiativ var ble.ven
udrustet to Færgebaade, hver bemandede med 6 frivillige og indrettede til at føre to Falkonetter, meldte hele Færgelavet sig til Tjeneste. Ogsaa nede fra Dragør lod man høre fra sig, idet samtlige
unge Skippere og Styrmænd, der var hjemmehørende i Dragør, tilbød frivillig at møde til Tjeneste ombord i en Korvet eller Brig,
kun ønskede de at komme til at tjene alle i samme Skib, som Tilfældet havde været i 1807. Kunde Søfolkene i Dragør tale om 1807,
kunde det kongelige Teater og Korpersonale, der ogsaa meldte sig,
56*
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pege hen paa Aaret 1801, hvor Teatrets Kapel mødte til frivillig
Tjeneste ved Kronprinsens Livjægerkorps.
Det følger af sig selv, at der indkom mangfoldige Gaver af forskjellig Art, idet private Folk stillede alle Slags Levnedsmidler som
Korn, Mel og Gryn, Kjød og Flæsk til Ministeriets Raadighed, foruden Vin og Beklædningsgjenstande.
Den Hjælpsomhedens Stemning, der som en Bølge gik over
Landet, strakte sine Dønninger saa vidt, at der endog i Forbedringshuset paa Kristianshavn bag Bolt og Slaa mærkedes et Pusl af
Aanden fra 1848. Da Rygtet om Krigens Udbrud naaede herud,
vaagnede Frihedslysten hos Fangerne med forøget Styrke, og Tanken
om deres tvungne Uvirksomhed nu, da der var Brug for enhver
vaabendygtig Arm til Landets Forsvar, fik dem til at aabne deres
Hjerter for Fængselspræsten, Pastor P. E. Lind, og bede ham tale
deres Sag, saa at de kunde komme med i Krigen. Præsten følte sig
saa tiltalt af Tanken , at han paa Fangernes Vegne indgav el Andragende herom til Marineminister Zahrtmann, men Tilbudet blev
ikke modtaget. Rimeligvis har man ment , at man ikke kunde
sætte Forbedringshusfanger i Geled eller i Skib sammen med Folk ,
der ikke havde været i Konflikt med Loven, og »Slaverne« kom af
den Grund ikke med i Krigen . Da Afslaget paa Ansøgningen kom
til Fangernes Kundskab, bad de om Tilladelse til at maatte afgive
endel af deres Fortjeneste ved Overarbeide som en Skjærv til Hjælp
for syge og saarede Soldater, en Tilladelse, som ikke blev nægtet
dem og hvorved der indkom en ret betydelig Pengesum.
Krigen havde imidlertid lillrukket sig de europæiske Magters
Opmærksomhed, man saa, med hvilken Begeistring det lille Danmark kjæmpede for sin Tilværelse , og Blokaden ytrede snart sin
Virkning paa Verdenshandelen; diplomatiske Kræfter saltes i Virksomhed. Medens vore Naboer og Frænder, Norske og Svenske
viste os deres Deltagelse ved at møde i et ikke ringe Antal for at
kjæmpe under Dannebrog og ved at trække en Hær paa 15,000 Mand
sammen i Skaane, samledes Delegerede fra Preussen og Danmark i
Malmø, for under Kong Oskars l\'Iægling og Englands Garanti at
forhandle om Vaabenstilstand. Midt under disse Forhandlinger forlod General Wrangel pludselig, den 25de Mai Nørrejylland og opslog sit Hovedkvarter i Flensborg; men allerede forinden havde de
danske Generaler besluttet at angribe Fienden fra Stillingen paa Als.
Den 26de og 27de Mai førte Skibene Hæren over fra Fyn til Als,
den 28de Mai og 5te Juni udfægtede den danske Hær to af sine
smukkeste Kampe, ved Nybøl og Dybbøl, og skjønt Skibene, navnlig den gamle Korvet Naja den, bidrog deres til det heldige Ud-
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fald, var denne Del, i Forhold til hvad Hæren udrettede, dog kun
ringe. Imidlertid enedes man i Malmø om Udkastet til en Vaabenstilstand, der sendtes Generalerne Wrangel og Hedemann; men Underhandlingerne mellem disse blev afbrudte ved Tyskernes dobbelte
Spil. Dog forefaldt der ikke noget af Betydenhed, undtagen at en

Korvetten Nojoden under Sell.

Afdeling af den svenske Hær paa 3500 Mand under General Løven hj ælm i Begyndelsen af Juni overførtes fra Gøtheborg og Malmø
til Fyn, samt at en Eskadre, bestaaende af Fregatterne B e 11 o n a,
Gefion, Thetis og Havfruen, over hvilken Steen Bille fik
Kommandoen, udsendtes til Nordsøen for at iværksætte Blokaden af
Elben, Weseren og Jahden. Fregatten Freia afløste Havfruen i
Østersøen. Den 16de- 17de August veksledes de sidste Skud i dette
Aars Krig, nemlig paa Flensborg Fjord mellem Najaden, Kaptain
Krenchel, og et Landbatteri paa Holnæs. Korvettens Opgave
var dels at holde et vaagent Øie med Seiladsen til og fra Byen: dels
at forhindre et evenluelt Forsøg fra Fiendens Side paa at sætte sig
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fast ved Halvøen Holnæs, og Ankerpladsen var derfor valgt udfor
det lave Drag, som forbinder Halvøen med Fastlandet, i en Afstand
af 14- 1600 Alen fra Kysten . Fra denne Position havdes et godt
Overblik over Fjorden baade indefter og udefter, og herfra kunde
Korvettens Kanoner bestryge den flade, aabne Strand, over hvilken
Fremrykningen maatte finde Sted, hvis virkelig Fienden skulde gjøre
Forsøg paa at sætte sig i Besiddelse af Holnæs.
Der var imidlertid ikke megen Udsigt til, at dette skulde bliYe
til Virkelighed nu, da det første Krigsaar var sin Afslutning saa nær,
at de endelige Vaabenstilstandsbetingelser kunde ventes underskrevne
hver Dag det skulde være. Saavel ombord i Korvetten som ombord i de to Kanonjoller, der førtes af Maanedsløitnanterne Stage
og Treschow og var underlagt Kaptain Krenchels Kommando, antog
man ogsaa, at de skarpe Skuds Tid var forbi, og imødesaa med
Længsel Vaabenstilstanden, der vilde gjøre Ende paa den ensformige
og kjedsommelige Blokadetjeneste paa Flensborg Fjord. Den lGde
August om Aftenen, rla Mørket var faldet paa, fik Chefen gjennem
en gammel Fisker, som boede i el lille Hus ved den aabne Strand,
Underretning om, at der forberedtes et Angreb paa Korvetten inde fra
Land. Fiendtligt Feltartilleri - fortalte han - holdt skjult hag den
høie Bakke sønden for hans Hus, parat til at kjøre frem paa Draget
og aabne Ilden mod Korvetten. Skibets Plads var bleven indskaaret
ved Maaling, saa at man paa Forhaand kendte den Afstand, der
skulde skydes paa; der var opstillet Glødeovne til Kuglerne, og N a j ad en skulde skydes i Brand, naar Angrebet fandt Sted næste
Morgen tidlig ved første Daggry.
Da Fiskeren igjen var forsvunden i Mørket med sin lille Jolle,
ligesaa ubemærket som han var kommen, tog Kaptain Krcnchel
sine Dispositioner for at sikre Najaden imod den truende Fare fra
Land. Alle Mand ombord kom i Aktivitet i den sene Aftentime.
Der blev arbeidet tyst og stille uden Kommandoraab og Piben, for
ikke at vække Opmærksomhed inde i Land, men Folkene gik rundt
i Spillet og Ankeret blev lettet; Varpankre og Trosser kom frem af
Lasten, Fartøierne blev bemandede og aflirede for at føre Varpene
ud, og i den stille Augustnat arbeidede Najaden sig langsomt bort
fra Land og lod sit Anker falde længere ude paa Fjorden. Næppe
havde den første fine Dagstribe vist sig i Øst, førend det knaldede
lystigt inde fra Draget, hvor det fiendtlige Artilleri havde taget Opstilling inde paa Strandbredden. Fra 10- 12 Kanoner fyredes der
uophørligt ud mod Fjorden, og ombord i Najaden, der laa med
Spring paa Kjæden opsvaiet med Bredsiden vendt imod Land og
med Folkene ved Kanonerne, kiggede man nysgjerrigt over Løn-

759
ningen og gjennem Kanonportene, og under megen Munterhed var
man Vidne til den Præcision, hvormed det fiendtlige Artilleri blev
betjent. Den Hagl af Projektiler, der sprøitede og plaskede i Vandet
paa det Sted, hvor Korvetten havde ligget til Ankers Dagen iforveien, viste, at den gamle Fisker havde havt Ret.
Den resultatløse Skydning fra Land vedvarede indtil Fienden i
det dæmrende Dagslys havde opdaget sin Feiltagelse og faaet Sigtet
forandret. Det varede nu ikke længe, førend Artilleriet havde indskudt sig paa den rigtige Distance, og i den Kamp, som nu i over
en Time førtes med Eftertryk fra begge Sider, blev Korvetten ramt
adskillige Gange. Saavel Skroget som Reisningen fik mindre Havarier, og de fiendtlige Kugler krævede ogsaa deres Ofre blandt Besætningen. Men nu greb Kanonjollerne inrl i Kampen; Lyden af
Kanonilden havde hidkaldt rlem fra deres Ankerplads oppe ved
Eckernsund; man saa dem ro frem af Morgendisen inde under
Holnæs langs med Landgrunden for at tage Fienden i Flanken, og
Beskydningen, der nu fandt Sted fra to Sider, tvang snart Feltbatterierne til at tage Flugten.
Kort Tid efter denne Affære blev omsider en Vaabenstilstand
paa i Maaneder afsluttet i Malmø den 26de August, under hvilken
Preussen skulde have Ret til at holde 2000 Mand i Slesvig og Danmark lige saa mange paa Als, alle Krigsfanger blev frigivne og alle
de beslaglagte Skibe tilbagegivne tilligemed deres Ladninger.
Vaabenstilstanden blev ikke forlænget. Allerede i Februar 1849
blev den opsagt af den danske Regjering, der tilskyndedes til dette
for den mindre Stat alvorlige Skridt ved Tyskernes utaalelige Huseren i Sønderjylland. Alle Forberedelse.r til at gjenoptage Krigen
blev trufne i Slutningen af Vinteren og i det tidlige Foraar. Hæren
samledes paa Fyn, i Jylland og paa Als, hvis Befæstning om Vinteren
var bleven udvidet og forstærket, og Flaaden rustedes for ikke alene
straks at kunne understøtte Hæren, men ogsaa for at kunne underkaste de tyske Havne i Nord- og Østersøen en effektiv Blokade. I
Regjeringen var der i November Maaned foregaaet en væsentlig Personforandring, men Zahrtmann havde beholdt sin Portefeuille.
Flaaden mødte med betydelig Styrke; dens bedste og nyeste
Linjeskib Kristian den ottende paa 84 Kanoner var bleven udrustet og underlagt Kom mandørkaptain F. P a 1ud an s Kommando;
desuden var der Fregatterne Gefion, Thetis, Bellona, Rota,
Havfruen, Freia og Nymphen, Korvetterne Najaden, Galathea og Flora, Briggerne St. Thomas, St. Croix, Merkurius
og Ørnen, Dampskibene Helda, Geiser og Skirner, foruden
mindre Skibe og Dampere, Kanonchalupper og Joller. Linjeskibet
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Dronning Maries Omdannelse til Fregat blev paabegyndt, og paa
Dampskibet Holger Danske s Fuldendelse arbeidedes med al Kraft.
Den 26de Marts 1849 var Vaabenstilstandens 7 Maaneder forløbne; men da der førtes Fredsunderhandlinger i London, og man
ventede Forslag herfra, forlængedes Vaabenstilstanden i otte Dage.
Det blev kun en Opsættelse. Den 3die April om Morgenen gik den
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Danslte l'rcgollcr under Udrustning IK~O.

(Molet of Eckcrsbcrg).

danske Hær over Alssund, rykkede rask frem i Sundeved, overvandt
alle Hindringer og udspændte en stor Bue om sit Udgangspunkt ;
General Ry e trængte frem fra Kolding, Ka ptain Di r c k in c k- Holm fe l d løb med Naja den og en Afdeling Kanonbaade ind til Aabenraa
og besatte Byen, efterat have fordrevet Fienden, Fregatten Havfru en, Kaptain Petersen, og en anden Afdeling Kanonbaade angreb de fiendtlige Tropper ved Eckernsund i Flensborg Fjord. Krigen
var gjenoptagen med Liv, Lyst og Haab. Da Krigsministeren, der
opholdt sig i Sønderborg, frygtede for at Hæren skulde trænge for
langt frem, gav han endnu samme Dag Befaling til at stanse Fremrykningen, og om Aftenen sendtes en lille Damper med fornødne
Ordre til General Rye i Haderslev. En tidligere planlagt Flaadedemonstrntionen imod Eckernførde burde nu have været opgivet,
men det . skete ikke. Dispositionerne blev trufne ved et Møde,
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som fandt Sted den 2den April i Hærens Hovedkvarter i Sønderhorg, hvor Overgeneralen, Generalmajor v. Krogh, Stabschefen,
Oberstløitnant Læssøe, og Kommandør H. G. Garde. Chefen for
Eskadren paa Hertugdømmernes Østkyst, var tilstede.
Den 3die April om Aflenen blev Ordren til Ekspeditionen udfærdiget, og næste Dags Morgen ved Daggry stod Dampskibet H e k 1a,
Kaptain Aschlund, ud af SønderborgRavn for at overbringe Befalingen til Chefen for Linjeskibet
Kristian den ottende, Kommandørkaptain Pal ud an , der
af Eskadrechefen var udset til
at lede Foretagendet. Foruden
Linjeskibet var Fregatten G efi o n, Kaptain J . A. Meyer, paa
48 Kanoner, samt Dampskibet
Hekla Kaptain Aschlund,
paa 2 60pundige Granatkanoner
og 6 24pundige Kuglekanoner, og
Geiser, Kaptain P. Wulff, paa
2 60pundige Granatkanoner og
6 18pundige Kuglekanoner, ham
underlagte, alt i alt en ret betydelig Søstyrke, der raadcdc
over et Artilleri paa ca. 130 Kanoner. Kristian den ottende var
Flaadens nyeste og bedste LinjeKommnndor H. G Gnrde.
skib, kun 9 Aar gammelt, en
smuk Repræsentant for Datidens mest fuldkomne Krigsmaskiner paa
Søen, og havde i sit korte Liv kun været paa et eneste Togt, nemlig
i 1841, under Kommandørkaptain C. Lfttkens Kommando.
Da Kaptain Aschlund med Hekla den 4deApril om Morgenen
traf Linjeskibet, laa det til Ankers udfor Mommark paa Østkysten
af Als. Det var efter en stormfuld Overreise lige ankommet fra
Kjøbenhavn og det store Skibs Organisation var derfor endnu paa
sit allerførste Stadium, da Ordren kom til at gaa -imod Fienden.
Saasnart Eskadrechefens Ordre var modtaget, gik Kommandørkaptain Paludan til Udførelsen. Linjeskibet satte sine Fartøier
ind, Ankeret blev lettet og i den stive østlige Kuling stod Kristian
den ottende for sine Mersseil ned imod Eckernførdefjord. Under
Seiladsen derned blev der gjort Klartskib ombord. Folkene mødte
ved Kanonerne og der affyredes nogle Lag for at vænne Mandskabet
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til den uvante Lyd af Skydningen. Naar undtages Saluten paa Kjøbenhavns Rhed ved Afseilingen, var det første Gang at der løsnedes
et Skud ombord, - og Dagen efter gik man i Ilden med de samme
uøvede Folk og under de mest alvorlige Forhold.
Udpaa Eftermiddagen var Eskadren ved sit Bestemmelsessted.
Den Modslander, som den danske Eskadre skulde kjæmpe imod og
som man mente vilde blive skudt sønder og sammen, bestod ar lo
Nordbatteriet og Sydbatteriet - som
ret uanselige Jordværk~r Oprørerne havde anlagt paa Stranden til Beskyttelse ar Byen, og
deres Bestykning var kun 10 I{anoner, der be~jentes af en faatallig
Besætning ar slesvigholstenske Artillerister. I Sammenligning med
den overlegne danske Styrke maatte disse Stridskræfter synes ringe,
men man undervurderede, hvad disse Kanoner kunde præstere, der
stod gjemt bag favnetykke Bastioner og kunde skyde til Maals efter
de høie Skibssider ude paa Fjorden, og man havde heller ikke gjort
Regning paa de. Feltkanoner, som de i Omegnen garnisonerende
Troppeafdelinger kunde dirigere ned til Kysten, og som fra Bakkeskraaningen kunde bestryge de danske Skibe med deres Projektiler.
Eskadren gik altsaa til Ankers i Fjordmundingen, og der blev gjort
klar til Slag ombord i Skibene; men den stive østlige Kuling forbød
ethvert Forsøg paa at gaa angrebsvis tilværks samme Aften. Paa
Landjorden var tilsyneladende alt roligt. Der blev sendt et Par
Kanonskud ud i Retning ar Eskadrens Ankerplads, som viste, at
Fienden var vaagen, men ellers laa den rnmmelige Fjord fredelig
og stille med Eckernførde Kirkelaarn og Lysene fra Byens Huse i
Baggrunden. I Maaneskinnel skimtede man Nordbatteriets Jordvolde, det var anlagt nede ved Stranden og armeret med 6 Kanoner,
medens Sydbatleriet, der laa Byen nærmest, kun raaclede over
4 Stykker Skyts. De to Strandbatterier udgjorde som nævnt de
egentlige fortifikatorisk~ Foranstaltninger til Byens Forsvar, men desuden havdes et saa betydeligt levende Værn til Raadighed af Fodfolk
og Feltartilleri, som laa i Kantonnement i den nærmeste Omegn,
at den Landgangsstyrke, Skibene kunde stille paa Benene og som
suppleredes af et Kompagni Soldater fra Sønderborg ombord i et
Par Jagter paa Slæb af Dampskibet Geiser, kunde vente under en
eventuel Landgang at blive stillet imod 2500 Mand fiendtlige Tropper.
Da det dagedes Skærtorsdag Morgen den 5te April, blæste det
endnu af Øst, men Kulingen var i Aftagende. Ombord i Eskadrens
Skibe var Besætningen purret ud, Morgenmaaltidet uddelt og endnu
inden Solen var staaet op, samledes Skibscheferne til Krigsraad hos
den høistkommanderende, hvor Angrebsplanen blev drøftet i Chefskahytten. Det vedtoges, at de to store Skibe skulde staa Fjorden
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ind langs Nordsiden, under Forbiseilingen give Nordbatteriet det
glatte Lag og derefter gaa til Ankers midt imellem Strandbatterierne.
Dampskibene skulde under Affæren holde sig udenfor Skudvidde
og være klar til Assistance ved Bugsering og lign., Hekla for Linjeskibet og Geiser for Fregatten. Kommandør Paludan vilde dog af
Hensyn til mulig Veirforandring ved Solopgang afvente dette Tidspunkt, inden nogen endelig Bestemmelse blev tagen; men da ved Sekstiden Eckernførdefjorden laa straalende blank i Morgenstunden, medens
en svag Brise af Øst krusede Søen, heiste han Signa) til Letning.

nc dnnskc Skibes Stilling ,•cd Eckcmfordc den 5tc April 18~9.
(Sldtsc nf Fcrcl. Wedel •Jnrlsbcrg. )

Det var et stolt Syn for de mange Tilskuere iland, da Eskadren
satte sig i Bevægelse. Med Gefion i sit Kjølvand gled Linjeskibet
langsomt ind paa Bugten langs Nordsiden, medens Dampskibene
under lndseilingen fulgte den sydlige Kyst. Solen skinnede paa de
høie hvide Mersseil og paa Kanonmundingerne i de aabne Batteriporte. Hver Mand var paa sin Post under klart Skib, og da Skibene passerede det uanselige Nordbatteri, fra hvis Bastion Oprørsflaget vaiede, sendte de to Gange det fulde Lag ind, der som en
Hagl slog imod de tykke Volde, saa StøYet stod høit tilveirs og Grus
og Jord raslede om Ørerne paa de fiendtlige Artillerister. Omtrent
Kl. 81 / , havde Linjeskibet indtaget den foreskrevne Plads, og et
Kyarters Tid senere laa ogsaa Fregatten til Ankers, og fra dette Øieblik•
tordnede Kanonerne paa Bugten, saa Vinduer og Døre rystede i flere
Miles Omkreds og Thekopperne dansede paa Bøndernes Dragkister.
Linjeskibets Dæksbatteri kommanderedes af den norske Søofficer
Løitnant Baron Finn - V\T ede 1-J ar 1s b erg. Da Vaabenstilstanden i
1849 blev opsagt fra dansk .Side, søgte han Permission for at gaa i
dansk Krigstjeneste. W edel-J arlsberg var dengang i sin kraftigste
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Alder, 34 Aar gammel; en lille tætbygget, elegant Skikkelse, en Friluftsmand med et Jærnhelbred, fuld af Livsmod og begeistret for
Danmarks Sag. Det var første Gang at han var i Ilden, Folkene ved
hans Kanoner var saa lidet øvede, at Kanonkommandørerne endnu
aldrig havde affyret et skarpt Skud, men desuagtet syn les den lille
iltre norske Officer at være i sit rette Element da Skydningen begyndte.

Krlslinn den ollcndc ol{ Gcllon i Eckcrnfordc l·jord .
(Tegning of Hmunucl Lnrscn).

Ombord i Gefion indtraf omtrent en halv Time efter at Kampen var begyndt det Uheld, at den af Vinden blev svaiel saaledes,
at den kom til at ligge udsat for Langskibsbeskydning fra Sydbalteriet. Geiser blev tilkaldt ved Signal og tog en Slæber agterfra for
at svaie Fregatten, men Trossen sprang eller blev overskudt, og
skjønt Forsøget kort efter gjentoges med mere Held, hengik der dog
over en halv Time, i hvilken Tid Gefion led betydelig Skade og fik
mange døde og saarede. Geiser indtog derefter igjen sin Stilling i
Nærheden af Helda, og begge Dampskibene beskød nu saavel Sydbatteriet som et Feltbatteri, der var kjørt op paa Stranden.
Gefions og Geisers Uheld var det første Led i 1yn Kjæde af
sammenstødende uheldige Omstændigheder, som bevirkede at Eskadrechefen lidt efter Middagstid bestemte sig til at heise Parlamentærflag.
Det stod allerede da klart, at de store Skibes talrige Artilleri ikke
alene intet formaaede at udrette imod de 10 Kanoner, der med
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ubarmhjertig Præcision ramte i næsten hvert et Skud, og hvis Projektiler havde revet hele Besætninger bort fra deres Kanoner ombord i Gefion, men at Udsigten til blot at bringe Skibe og Mandskab frelst ud af den morderiske Beskydning nu var ringe. Hekla
havde været tilkaldt for at slæbe Linjeskibet, men maatte trække sig
ud af Kampen med et Skud i Rorstammen. Geiser havde efter den
Tid forsøgt at give Slæber ombord i Gefion. Trossen var lykkelig
og vel bragt over og Dampskibet laa foran Fregatten lige klar til at
gaa an, da et ulykkeligt Skud, der ramte i Maskinen, gjorde den
foreløbig utjenstdygtig og dermed slog Bom for ethvert yderligere
Bugseringsforsøg. Gefion havde da forsøgt at varpe sig ud imod den
tiltagende østlige Kuling, der allerede satte ende} Sø paa Fjorden,
men forgjæves, og nu vaiede det sørgelige Signal fra Mastetoppen, at
Fregatten var ude af Stand til at fortsætte Slaget. Chefen, Kaptain
J. A. Meyer, der med stor Koldblodighed havde kommanderet det
ulykkelige Skib og som i sin gjennemskudte og af Splinter flængede
Uniformsfrakke færdedes tavs og rolig imellem sine Folk lige til det
sidste i den heftigste Ild, havde først, da alt Haab var ude, givet
Ordre til Signalets Heisning. Linjeskibet var da ogsaa ophørt med
Skydningen og en Officer, Sekondløitnant A. T. Ulrich blev sendt
iland med følgende Skrivelse til den fiendtlige høistkommanderende:
> Undertegnede foreslaar at holde inde med Fiendtlighederne paa
den Betingelse, at Skibene passere frit ud uden at der bliver skudt
paa dem fra Batterierne. Hvis dt1tte Forslag ikke antages, vil Eckernførde blive skudt i Brand og De maa da bære Ansvaret for Følgerne.«
Paludan.

Det havde aabenbart været Tyskernes Plan, som ogsaa ganske
var lykkedes dem, først og fremmest at hindre Dampskibene fra at
yde de store Skibe Hjælp, dernæst fornemmelig at rette deres Ild
mod Fregatten, som var det Skib, de bedst kunde magte, og at lade
det bero med Linjeskibet: thi dette var ved Skydningens Stansning
forholdsvis saa lidet ramponeret, at det vistnok kunde have krydset
sig ud af Fjorden; men Paludan vilde ikke forlade sin Stalbroder.
Heller ikke Tyskerne vilde give Kjøb. Den høistkommanderende,
Hertugen af Sachsen-Koburg-Gotha, som under Kampen havde
holdt sig langt fjærnet fra Kamppladsen, forhalede Afgivelsen af sit
Svar, og Vaabenhvilen blev lang; den benyttedes af Tyskerne til at
hente Ammunition helt oppe fra Rendsborg. Paa Skibene tænkte
man kun paa at komme bort, H e k I a, som havde faaet sin Skade
nogenlunde istandsat, blev beordret at slæbe først Fregatten og derefter Linjeskibet ud; men da det nærmede sig under Parlamentær-
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flag, blev del beskudt af det nordlige Batteri og maalte vende om.
Da Skibet næsten ikke kunde styre, da det tilmed nu blæste ligesaa
haardt indad Fjorden som den foregaaende Allen, menle Aschlund,
at det var umuligt for ham at yde Seilskibene videre Hjælp, uden
at udsætte sig for at ofre sit eget Skib, og Kl. 4---5 om Eflermiddagen forlod han derfor Fjorden og seilede til Sønderborg.
Det Brev som den danske Parlamentær, efter paa alle Mnader
at være bleven opholdt og forsinket, først Kl. 4¼ bragte ombord i
Kristian den ottende og som Kommandør Paludan læste i Overværelse af Skibets næstkommanderende, Kaptainløitnant E. Krieger,
afviste Forslaget om Skibenes fri Ud passage:
»Som Svar paa Deres Skrivelse af Dags Dato meddeler vi undertegnede, paa Stedet høistkommanderende Officerer, at vi ikke finder
os foranledigede til at indstille Batteriernes Ild mod Skibene. Skulde
De finde for godt at iværksætte Deres Trussel om at skyde en aaben
By i Brand, falder selvfølgelig Skammen for en saadan Vandalisme
paa Danmark, paa hvis Vegne De har handlet. «
Nordbatteriet, den 5te April 18-!!l.

H. Irminger,

Vngand,

Kaptain og Batallionschef.

Etappekommanclant.

•Jungmann,
Kaptain og Batterichef.

Fienden kunde med Tryghed sende sit Afslag, for de kostbare
Timer hvor den danske Parlamentær var bleven opholdl havde man
benyttet ar ydersle Evne. Kugler var bleven glødede, demonlerede
Kanoner i Slrandbnllerierne igjen bragt i skudfærdig Stand, Ammunitionsbeholdningerne fornyede og endelig blev 4 Pjecer ar del nassauske Feltbatteri trukne frem i en dominerende Slilling paa Høiderne Nord for Kirkegaarden, hvorfra de kunde beskyde Linjeskibet
og Fregatten langskibs.
Man stod saaledcs iland fuldt rustet til at gjenoptage Kampen
og aabne Ilden med Efterlryk imod de danske Skibe, som efter at
Dampskibene havde forladt dem laa derude paa Fjorden i en meget
betænkelig Situation. Linjeskibet, der havde lidt mindst, var vel
endnu i kampdygtig Stand, men Gefions Modstandskraft var ganske
brudt. Kommandør Paludan havde haabet, at hans Forslag om at
stanse Fiendtlighederne skulde have skaffet ham fri Udpassage af
Fjorden, men da dette Haab glippede, var Dagens endelige Skjæbne
afgjort. Da Parlamentærflaget ombord i Linjeskibet blev halet ned
henad Kl. 5 og Skydningen atter begyndte, var den fiendtlige Ild over-
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-vældende. Gefion, som vel under Vaabenhvilen hm•de varpet sig et
lille Stykke frem, men ikke kunde komme ud af den uheldige Stilling med Agterenden imod Fiendens Kanoner, blev haardt medtaget.
Mandskabet faldt, saaredes og maatte fornyes ved Speilkanonerne,
af hvilke de to blev demonterede. Dele af Reisningen styrtede ned
paa Dækket, Skibet var fuldstændig hjælpeløst. At lade det drive
paa Grunden kunde ikke gjøres, da Linjeskibet laa det i Veien, og
stikke det i Brand forbød sig af sig selv, da Banjerdækket laa fuldt
af saarede. Kaptain Meyer sammenkaldte da et Skibsraad, alle var
enige, der var ikke andet at gjøre, - Fregatten strøg sit Flag. Tyskerne, der formodentlig ikke har kjendt saa meget til Sømandsskik
at de vidste hvad dette betød, vedblev dog at skyde paa Skibet med
Granater og gloende Kugler, og en Officer maatte sendes iland for
at underrette dem om, at man havde overgivet sig. Efterat Fregatten havde strøget sit Flag gjorde Kristian den ottende et sidste
fortvivlet Forsøg paa at slippe bort. Med Strandbatteriernes gloende
Kugler stikkende i Skroget og under den voldsomste Beskydning
lettede Linjeskibet for sidste Gang Ankeret og heiste sine Seil. Men
en Hagl af Projektiler fra de opkjørte Feltbatterier paa Stranden
slog gjennem de høie Reisninger, og med Seilene flagrende fra Ræerne
drev Kristian den ottende ind paa Landgrunden, lwor Flaget blev
strøget.
Kort efterat Skydningen var ophørt, kom en Underofficer ved
Navn Preusser fra Syd batteriet ombord og gav Ordi-e til, at Chefen
skulde begive sig iland som Krigsfange.
Kommandør Paludan
forestillede ham Nødvendigheden af at han blev ombord for at sørge
for Ildens Slukning og de saaredes llandbringen, og tilbød at sende
en Officer iland med sin Sabel; men dette blev nægtet ham og
Preusser truede med at Skydningen vilde begynde paany, hvis ikke
Chefen øieblikkelig gik iland. Kommandør Paludan bestemte sig
da nødtvungent til at forlade sit Skib og gik i Fartøiet, ledsaget af
den norske Officer, Premierløitnant "\Vedel-Jarlsberg.
Ombord i Kristian den ottende var paa dette Tidspunkt den
militære Kommando saa at sige ophørt. Efter den fiendtlige Underofficers Befaling var Overbordkastningen af Krudtet bleven stanset.
Langs Batteridækket stod endnu de fyldte Kasser i Rækker, som
Mandskabet havde forladt da Krudtlangningen var gaaet istaa. Det
brændte da paa 5 forskjellige Steder nede i Skibet, og under den
truende Fare for en Eksplosion søgte Folkene instinktmæssig op paa
øverste Dæk til Faldrebet, hvor Løitnant Ulrich ledede Udskibningen.
Redningsarbeidet var vedblevet at gaa sin Gang lige til det sidste,
men havde ikke nogen Art. Linjeskibets egne Fartøier var sønder-

768
skudte, og de faa Baade fra Land, der overfyldtes saa snart de
lagde til Siden, var saa langtfra tilstækkelige til at redde hele den
store Besætning, at da Ilden naaede Brændevinskjælderen og derfra
forplantede sig til Krudtmagasinerne, ,,ar der endnu c. 100 Mand
ombord, der led Døden da Linjeskibet sprang i Luften. Skibets
næstkommanderende, Kaplainløitnant K ri eger, trediekommanderende, Kaptainløitnant Marstrnnd, Kaptain Hohlenberg af Land-

Linje~hi hel Krlstl:m den ottendes Brn nd i Eckernfordc Fjord .
(IJnnsk Shl lllngsbll lotlc frn Krlgsnnrc t).

etaten, Lægerne Ibsen og Schmidt, Maanedsløitnant Boye, Sekretær Ernst, Kadetterne Braem og \Volff, Overstyrmand Carl,
Overkanoneren og el stort Antal Underofficerer og menige omkom
ved denne Leilighed.
Da Skibet var sprunget i Luften var det blodige Drama paa
Eckernførde[jord til Ende. Paa Bugten, hvor Dagen igjennem Kanonerne havde tordnet, var der nu stille. Fregatten Gefion laa der
alene med de høie Reisninger pegende tilveirs imod den mørke
Aftenhimmel. Lys og Lanterner skulde efter Ordre fra de fiendtlige
Militær-Autoriteter holdes slukkede. Man frygtede for, at der med
Lanterner kunde gjøres Signal fra Fregatten til et Dampskib om at
forsøge en Udbugsering i Nattens Mørke ; derfor var Ordren om
Lysenes Slukning ledsaget af en Meddelelse om, at Ilden fra Slrandbatterierne øieblikkelig vilde blive aabnet igjen mod det sammenskudte Skib, hvis Befalingen ikke blev efterfulgt, og derfor var der
mørkt fra for til agter ombord i Gefion. Kun paa Banjerne, hvor
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de mange saarede laa i Rækker paa Dækket og paa Kistebænkene
og ventede paa Hjælp, arbeidede Lægerne i Skjæret af en ensom
Lanterne, hvis Lys holdtes dækket saa meget som muligt. Den
usaarede Del af Besætningen sov. Den lange legemlige og sjælelige
Anspændelse havde brudt Kræfterne ned og der blev sovet saa
haardt, at end ikke Linjeskibets Eksplosion, der fik Ruderne til
at klirre i flere Miles Omkreds, formaaede at vække de dødtrætte
Mennesker. I Officersmessen laa det blodplettede Dæk fuldt af saarede Folk, og som en skjærende Modsætning til dette sørgelige Billede
virkede Synet af Messebordet, hvor al den bedste Proviant og Vin
var sat frem og hvor Officererne, der hverken havde faaet vaadt
eller tørt hele Dagen, drak og spiste med god Appetit.
Eckernførde havde illumineret sine Huse i Anledning af Dagens
Udfald, og der var om Aftenen Tummel og Seirsstemning i Byens
Gader. Paa Hotellet, hvor Kommandørkaptain Paludan og hans
Officerer var indkvarterede efterat de havae givet deres Æresord
paa ikke at forlade Byen, var Stemningen mørk bag de oplyste
Ruder. Fra Hotellets Vinduer havde man seet Linjeskibet springe i
Luften og de overlevende diskuterede trætte og nedbøiede Dagens
sørgelige Oplevelser. Det var efterhaanden bleven sent. Den Del
af Linjeskibets Besætning, der havde bjerget Livet, og var iland som
Fanger, sov nu trygt, Officererne i de Værelser, som var bleven dem
anvist paa Hotellet, Underofficererne og Folkene i Byens Kirker og
det militære Ridehus. Kun i et af Hotellets Værelser brændte der
Lys ud paa Natten og her sad Kommandørkaptain Paludan nedbøiet
og modfalden foran Skrivebordet og affattede sin Rapport til Marineministeriet om Dagens Ulykke: »Aldrig havde jeg troet« - skrev
han - »at jeg skulde opleve en saa grænseløs Ulykke som den,
der idag er vederfaret mig, at have mistet det herlige Skib Kristian
den ottende, der tilligemed Fregatten Gefion har maattet sh-yge Flaget
for fiendtlig Overmagt ....
Tildragelsen er saa gyselig, at den forekommer mig som noget
man kan have hørt fortælle, men ikke selv oplevet; den har rystet
mig overordentlig, men jeg finder nogen Beroligelse ved, at min Samvittighed intet bebreider mig og jeg rolig tør bære Følgerne af denne
Tildragelse for mig og min Fremtid « ...
Den danske Flaade mistede i Kampen, foruden to af sine bedste
og nyeste Skibe, 105 døde, 61 saarede og 900, som toges tilfange
- Fienden havde kun 2 døde og 8 saarede, det var Prisen for
hans Seir! Efterretningen om Nederlaget ved Eckernførde gik som
en Løbeild rundt i vort lill~ Land og fremkaldte den dybeste Sorg
og Skuffelse; det hjalp kun lidt, at Ministeriet søgte at trøste Folket
Vor Somagt. D.
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med, at Kristian den ottende hurtig vilde blive erstattet afLinjeskibet Skjold. Glemmes kan Nederlaget ikke; men heller ikke skal
det glemmes, at de danske Søkrigere kjæmpede tappert som altid og
bevarede Flagets Ære.
Det er en alvorlig Mindedag for Marinen den 5te April 1849,
hvor de to Skibe gik i Kamp med altfor stor Tillid til den overvældende Virkning af et Linjeskibs og en Fregats samlede Artilleriild
imod Jordværker iland, og hvor uheldige Vind- og Veirforhold i Forbindelse med et mærkværdigt Sammenstød af Uheld under Affæren,
i første Linje var Aarsagen til det bedrøvelige Resultat. Hertil kom
den slette Skydning af Folk, der vel indeholdt det samme ypperlige
Stof som vore Orlogsskibes Besætninger nutildags, men som knap
var skibsvante, da de blev sendt i Ilden og saa lidt organiserede,
at de for første Gang hørte Klangen af skarpe Skud, da Kampen
begyndte Skærtorsdag Morgen. Del fortjener derfor al erindres, at
det ikke alene var Befalingsmændene og de faste Folk, der gjorde
deres Pligl, men at disse Hundreder af Bønder og Fiskere, lige komne
fra deres fredelige Sysler i Marken og paa Søen, holdl Modet oppe
under Forhold saa fortvivlede, at de nok kunde regnes som Styrkeprøve selv for krigsvante Skibsbesætningers Disciplin.
Her hehøves kun al nævnes et enkelt Træk. Da Gefion havde
strøget og del brændende Linjeskib gjorde det sidste Forsøg paa at
slippe bort og hev sil Anker hjem under den heftigste Beskydning,
mødte del s lore Mandskab overalt paa deres Poster. Paa Dækket
stod man som ellers under Manøvre klar til at heise Seilene, og fra
øverste Batteri, hvor Folkene gik taktfast rundt i Spillet, klang » Den
Gang jeg drog alsted « fortrøstningsfuldt op under Dæksbjælkerne
fra Hundreder af Strnber medens Ankeret blev lettet, skjønl Høgen
stod op af alle Luger og Plankerne allerede var varme under Folkenes Fødder af Branden ombord.
Alle tyske Havne, saavel i Nordsøen som i Østersøen, blev nu
blokerede, tæt indesluttede af de danske Krigsskibe, den tyske Søhandel og Kysthandel blev stanset, og overalt, hvor det tyske Flag
viste sig paa Søen for vore Krydsere, blev det opbragt. Intet generede de tyske Lande, og intet generede de søfarende Nationer, der
drev Handel paa tyske Havne, navnlig England, mere end denne
Foranstaltning. Heri maatte de danske Søfolk søge en Trøst under
Blokadelivets Besvær, Ensformighed og Mangel paa større Bedrifter,
at de lagde det største Tryk paa Fienden og holdt ham borte fra
Øerne; saa længe han ikke kunde naa disse, kunde han ikke overvinde sin lille Modstander. Den vanskelige Blokade i Nordsøen udførtes af Steen Bille med 4 Fregatter og en Korvet samt Dampskibet
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Geiser. Selve Blokaden af Elben, Weseren og Jahden blev godt
holdt; men Vesterhavsøerne, Sild og Føhr, som ved Krigens Gjenoptagelse var bleven besatte af danske Tropper, havde man maattet
forlade, da 4 slesvigholstenske Kanonbaade trængte op i Farvandet,
og de danske Skibe var for store til at gaa ind i Løbene. I

Korvetten Valkyrien, fuldrigget. Bygget 1847.
(Orlogsværfiets Modelsomllng).

Bremerhaven arbeidede Tyskerne paa at skabe en Flaade af bevæb.
nede Dampskibe for at befri sig for den besværlige Blokade, og
det lykkedes at faa 3 saadanne istand, nemlig Barbarossa paa
450 Hestes Kraft med 9 store (68pundige) Kanoner, Hamburg
og Lubeck, hver paa 200 Hestes Kraft og 16 Kanoner. Den 4de
Juni i næsten stille Veir kom denne Eskadre dampende ud fra Weseren. De tydske Dampskibe holdt ned imod Korvetten Valkyrien,
Kaptain Polder, der laa i temmelig stor Afstand fra de andre Skibe
for at afskjære den, de ordnede sig i Linje og begyndte en Skydning paa stor Afstand og uden Virkning. Valkyrien søgte at nærme
sig Helgoland, hvor et Par af Fregatterne Iaa, men da Geiser efter
omtrent to Timers Kanoneren kom den til Undsætning, flygtede de
57"
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tyske Dampere indefter; ved ,veseren blev de afskaarne af Thetis
og Rota og maatte søge Ly paa Elben.
I Østersøen strakte Blokaden sig fra Kiel, hvor Linjeskibet
Skjold og Fregatten Freia var stationerede og jævnlig vekslede
Skud med tyske Kanonbaade paa lang Afstand, til Danzig og Pillau,
der bevogtedes af Korvetten Galathea og Briggen St. Croix. Den
27de Juni om Eftermiddagen kom en preussisk armeret Damper
Der Ad I er løbende ned langs
Kysten og nærmede sig Briggen
St.C roi x, Kaptainløitnant H o I m,
der laa i Danzigerbugten. Veiret
var næsten stille, saa at Briggen
hverken kunde seile eller manøvrere og Ad I er, der var bevæbnet med langtrækkende Skyts
havde saaledes en væsenllig Fordel. Kl. 41/2 aabnede Damperen
Ilden paa 1500 Alens Afstand,
men skød for høit og gjorde ingen Skade, hvorimod den selv
flere Gange ramtes af Briggens
Kanoner. Saaledes blev det ved
nogen Tid. Holm søgte at vende
Bredsiden imod Fienden og benyttede samtidig en svag Brise
til at nærme sig Galathea, som
laa
en 5 Mils Vei fra ham lænA. C. Polder.
gere imod Øst. I over fem Timer varede den resultatløse Kamp, Adler forl"ulgle SI. Croi x og
vedblev at skyde uden at træffe, hvorimod det spinkle Skib selv
led saavel ved Beskydningen som ved Stødene af sil egel Skyts. Da
man nærmede sig G a I at h e a blev Forfølgelsen opgivet om Aftenen
Kl. 10 og Adler dampede ind til Danzig.
Iland paa den jydske Halvø gik det anderledes varmt til end
paa Søen. Hæren var delt i tre Afdelinger, hvoraf den ene stod
paa Als, den anden paa Fyn og den tredie, Ryes Korps, i Nørrejylland.
General Biilow havde den 13de April afløst General Krogh
som høistkommanderende. Tyskerne var trængte op i Jylland og
forfulgte Rye, Slesvigholstenerne under Bonin beleirede Fredericia,
og en tredie Afdeling, navnlig Hannoveranere, laa for Dybbøl. Den
danske Hær drog saa megen Fordel som mulig af Flaadens Smaa-
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skibe, Kanonbaade og Dampskibe, der bevogtede Sundene, overfø11e
Tropper og nu og da gav en Haandsrækning med ved at aabne
deres Ild mod Afdelinger iland. Den 4de og 5te Juli var Damperne
i stor Virksomhed; da var det, at Størstedelen af Ryes Korps forsvandt ·for sine Forfølgere ved Helgenæs, at Tropper overskibedes
til Fyn, samledes ved Middelfart og Strib, og i al mulig Stilhed
overførtes til Fredericia. Den 6te Juli, en af Danmarks Hædersdage,
stod det blodige Slag udenfor denne Fæstnings Volde, og Oprørshæren blev fuldstændig opreven og slaaet.
Da dette skete, havde Rusland og England allerede i længere

Holstenske Skibsknnoner frn l\rigcn 1848- 50. Pnn den ene ses snnvel Rapert som Slæde
(Orlogsværflets Modelsomllng).

Tid arbeidet paa at stanse Krigen og den ødelæggende Blokade,
og Underhandlinger var aabnede i Berlin. En Vaabenstilstand paa
seks l\faaneder og seks Uger afsluttedes den lOde Juli, ifølge hvilken
Fiendtlighederne og Blokaden skulde ophøre, de opbragte Skibe udleveres og Fangerne frigives; tværs over Slesvig skulde der, sønden
for Flensborg, trækkes en Demarkationslinje, og Landet Syd for
denne skulde bevogtes af Preusserne, medens Nordslesvig skulde
besættes af neutrale - sveriske - Tropper, indtil Freden kom istand.
Fredspræliminærer blev undertegnede paa samme Dag. Blokaden
i Østersøen hævedes den 5te August, i Nordsøen den llte, og Skibene seilede til Kjøbenhavn og blev oplagte; kun ved Holstens
Østkyst bibeholdtes Blokaden indtil 25de August paa Grund af de
slesvigholstenske Troppers Opsætsighed. Fredsunderhandlingerne i
Berlin trak dog betydeligt i Langdrag. Grundlaget for dem skulde
være Slesvigs konstitutionelle og admin.istrative Adskillelse fra Holsten og dets statsretlige Forbindelse med Danmark; men dette Standpunkt forlod den preussiske Regjering, og da den endelig, tvungen
af sin Stilling i Tyskland, nødtes til i sit eget og dettes Navn at
slutte Fred med Danmark i Berlin den 2den Juli 1850, blev dette
kun en almindelig Fred (paix pure et simple), ifølge hvilken Pa11erne
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forbeholdt sig alle de Rettigheder, der gjensidig tilkom dem før
Krigen.
Under Vaabenstilstanden havde SlesYigholstenerne spillel Herrer
i Holsten, samlet en Hær, der ansloges til 30,000 Mand, udskrevet
Skatter i Slesvig og vist Opsælsighed imod den der indsalle Bestyrelse. Da de preussiske og svenske Tropper efter Fredslutningen
forlod Sønde1jylland og Kongen af Danmark selv skulde gjenoprelte
sin Myndighed i denne Landsdel, stod der altsaa overfor ham en
velordnet Hær, for Størstedelen bestaaende af tyske frivillige, der
anførtes af Preusseren, General \Villisen ; men i Mellemtiden var
den danske Hær bleven organiseret og havde nu kun Oprørerne og
deres Følgesvende overfor sig, og her kunde man dog se en Ende
paa Kampen.
Næppe var Freden i Berlin bleven undertegnet, før General
\\'illisen med sin slesvigholslenske Hær overskred Eideren og satte
sig fast i Sønderjylland, men den danske Hær var Iigesaa hurlig.
Under Generalmajor Kroghs Kommando strømmede Troppeafdelingerne ind i Hertugdømmel fra Nørrejylland, Fyn og Als, samledes
ved Flensborg, drog imod Oprørshæren og tildelte den el saa føleligt Nederlag i del blodige Slag ved Isted den 24de og 25de .Juli, at
Tyskerne maatte tlygte over Hals og Hoved, forlade Sønderjylland
og søge Skjul hag Eideren, medens den danske Hær besalte Dannevirke og hele Grænselinjen fra Eckernførde til Frederiksstad. Samtidig med disse Begivenheder lagde Flaaden ud, og den havde nu
kun Hertugdømmerne at vende sig imod. Steen Bille fik Kommandoen over Eskadren paa Østkysten med sin Stander vaiende paa
Dampskibet Skirner, og han havde til sin Raadighed Linjeskibel
Skjold og Dampskibet Holger Danske, der fik Station udfor
Kiel, Barkskibet Saga, Briggen Ørne II og 4 Kanonbaaclc ved F ehmern, som blev taget i Besiddelse den 17 de Juli, Korvellen V a I k y ri en og Dampskibet Helda i Neustadtbugten, Fregatterne Freia
og Thetis, Dampskibene Skirner og Eideren samt 4 Kanonbaade ved Eckernførcle og endelig 8 Kanonbaade ved Slien.
Slesvigholstenerne, hvem der raktes en hjælpende Haand af
deres Venner mod Syd, havde anskaffet sig nogle Kanonbaade og
bevæbnede Dampskibe, baade paa He1tugdømmernes Øst- og Vestkyst, og søgte med dette lille Materiel at komme til at spille en Rolle.
Dette lykkedes dem kun lildels, der forefaldt hverken mange eller
store Begivenheder, men imellem Smaatræfnihgerne paa Søen indtager dog en en ret fremtrædende Plads, nemlig Mødet imellem
Helda og Dampskibet v. d. Ta1rn paa Neustadtbugten i Juli i\Iaaned, der endte med det fiendtlige Dampskibs Ødelæggelse.
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Hekla hørte som tidligere nævnt til Kommandør Billes Eskadre.
Eskadre~hefen havde paa Stationen ved Fehmern den 17de Juli
faaet Underretning om, at v. d. Tann Dagen forinden var staaet
gjennem Fehmern Sund paa Veien til N eustadt. Som Følge heraf
blev Hekla sendt ind paa Neustadtbugten for at holde Øie med den.
Den 20de Juli om Morgenen opdagede man v. d. Tann, der
under Damp stod over imod Travemiinde. Hekla jagede straks, men
Forspringet var saa stort, at
den danske Orlogsmand ikke
fik Skud 'og Fienden slap i
god Behold indenfor Tønden
ved Travens Munding og stod
videre op til Liibeck. Men
her i denne rent tyske By
vilde man ikke tillade Oprørsskibet at blive liggende og
gav det Ordre til atter at forlade Havnen.
V. d. Tann
maatte saaledes allerede næste
Aften slippe sit Fristed og gik
tilsøs da det blev mørkt, for
at forsøge langs Kysten at liste
sig op til N eustadt.
Det lykkedes imidlertid
ikke, da Helda ogsaa samme
Aften var i Farvandet. Kaptain Sue ns o n havde i SkumSteen Bille.
ringen forladt Stationen ved
Burgtiefe og var nu ved Aftenstid inde paa Bugten ved Neustadt i
Haab om at træffe Flygtningen. Klokken kunde vel være omtrent
12, da den vagthavende ombord i Hekla fra Broen mente at kunne
se Dampskibsrøg inde under Land. Kursen blev ændret indefter.
Kikkerterne kom frem og man var snart paa det rene med, at den
sene Nattegjæst var en lille Damper, der arbeidede sig frem klods
under Kysten i Skyggen af det høie Land.
Det kunde ikke være andre end v. d. Tarm. Der blev straks
slaaet klart Skib ombord i Hekla; Folkene mødte ved deres Kanoner og et Varselsskud sendtes i Retning af den fremmede Damper.
Som Svar lød et Hurra inde fra Kysten og omtrent samtidigt faldt
to Skud fra den næsten usynlige Fiende, som ramte med en forbavsende Sikkerhed. Det ene Projektil slog ned ved den agterste
Bombekanon paa Dækket, hvor det dræbte en og saarede tre Mand,
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det andel gik gjennem Skibssiden ind i Fyrbødernes Lukaf og kvæstede en Mand. Situationen ombord i Helda var efter disse to første
Træffere ikke uden Alvor. Skuddenes Præcision viste, al selv om
Fienden, skjult af Landet, næppe kunde skimtes fra Helda, laa den
danske Orlogsmand ude paa Bugten med Skrog og Reisning skarpt
aftegnet imod den rene Natteluft, som den bedste Skive fon•. d. Tanns
Kanoner. Det var derfor nødvendigt at gaa Fienden nærmere paa
Livet, saa at Folk.ene kunde komme til at rette deres Kanoner imod
et Maal, som de kunde se, og Kaplain
Suenson dampede ogsaa langsomt indefter,
skjønt Vandet grundede op for hver Gang
Loddet blev hævet. Hekla havde skudt
under Indseilingen paa Bugten blot for
at Folk.ene ikke skulde staa ledige ved
Kanonerne, men nu var man hinanden
saa nær, al de danske Kugler begyndte
at ramme. Kaplain Suenson havde taget
Landgrunden saa nær, som det var muligt med et Skib af Heklas Dybgaaende,
han sloges med kun l1/2 Fod Vand under Kjølen og brugte sine Kanoner saa
bravl, at v. d. Tann Kl. 11/2 stod i Brand.
o. c Hnmmer
I Skjæret fra Flammerne troede man at
kunde se, at det fiendtlige Dampskib stod
paa Grund. Der blev derfor holdt inde med Skydningen, et Fartøi
afsendtes til Brandsledel og Heldas Chalup fandl v. d. Tann grundstødt, forladl af sin Besætning og saa heftig i Brand, at Ilden ikke længere stod til at slukke. Kort efter sprang det brændende Skib i Luften
og ud paa Morgenstunden var Vragel nedbrændl til Vandgangen.
Kampen med v. cl. Tann var dog ikke den enesle Gang al Helda
fik Leilighed til at gjøre sig bemærk.el i Krigens sidste Aar. Forskjellige smaa Skjærmydsler med fiendtlige Kanonbaade forefaldt, blandt
andet paa Kieler Bugt, og Helda med sine sorlmalede Hjulkasser,
noget, der dengang var en Sjældenhed, forstod ved sin Aarvaagenhed og Aktivitet at sætte sig saaledes i Respekt paa Kysten, at Oprørerne døbte den med Hædersnavnet »den sorte Røver«. !øvrigt
fik Eskadrens Skibe ikke megen Leilighed til at udmærke sig, men
dog gjorde de stor Nytte, navnlig ved Eckernførde den 12te og 13de
September under Kampen ved Mysunde.
Paa Vestkysten fik Hæren derimod ikke saa fyldig en Understøttelse af Flaaden som paa den østlige Kyst; men der mr Forholdene ogsaa vanskeligere. Lige fra Krigens Begyndelse midt i
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Juli og til længe efter at Dannevirke var besat af den danske Hær,
spillede 3 slesvigholstenske Kanonbaade, understøttede af Dampbaaden Kiel, Herre i Løbene mellem Vesterhavsøerne, og Kommandør E Il b re c h t, der, med Løitnant Hammer· til sin Bistand, ligesom det foregaaende Aar ledede Forsvaret af Øerne, var ikke i Besiddelse af de fornødne Midler til
at træde kraftig op. Til Nordsøen
og til Øernes Beskyttelse var Kadetkorvetten F Io r a, Kaptain C.
van Dockum, afsendt; men
hvad formaaede vel dette Seilskib
at udrette imod fiendtlige Kanonbaade i de indre Løb, hvor det
knap kunde bevæge sig? Endelig kom, midt i August, ogsaa
Geiser, Kaptain P. Vlulff, til
Vestkysten,og nu skulde der tages
fat. Begge Skibe løb ind til List,
Kadetterne sendtes over Land til
Skibene i Østersøen, og under
Ellbrechts Forsæde lagdes en
Plan til et Angreb paa de tyske
Kanonbaade, som laa ved ,,ryck,
og til Besættelse af Øen Føhr;
Skibene skulde løbe ind ad Smaldyb til Føhr' og Hammer med
Eduard Suenson.
en Afdeling Tropper besætte
Øerne Pelworm og Nordstrand, for at afskjære Kanonbaadene fra
at søge Tilflugt her.
Den 23de August med Aftenhøivandet seilede de lo Skibe ud
igjennem Listerdybet med et Kompagni Landgangstropper, fordelt
paa begge Skibene, og holdt ned langsmed Øen Sild. Den 24de om
Morgenen gjordes alt klart til Kamp, Geiser tog Flora paa Slæb,
og Kursen sattes imod Smaldyb, sønden om Sild. Veiret saa truende ud, og det begyndte at blæse af vestlig Vind. Seiladsen her
er meget vanskelig, Grundene løber saa langt ud, at man fra deres
Yderkant næppe han se det flade Land, og Løbene er smalle og
bugtede; tilmed var alle Sømærker tagne bort. Geiser stod dog
dristig ind i Løbet med Korvetten paa Slæb; men næppe var de
kommen et Stykke indenfor, før ,vulff gjorde Signal til van Dockum,
at Lodsen havde tabt Hovedet og ikke mere kunde lede Skibene.
Der blev straks givet Befaling til at vende om; men Stillingen var
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meget . kritisk. Det blæste mere og mere op af paalands Vind, og
Løbet var smalt at vende i; dog lykkedes Manøvren, G eiser slæbte
Flora op imod Sø og Vind, der nu havde reisl sig til en Storm,
og lige udenfor Løbet slap det F Io r a, der maatte klare sig selv og
søge at presse sig op imod Stormen, bort fra de farlige Grunde.
Søen var saa høi og Geiser arbeidede saa stærkt, at den agterste
Bombekanon om Nallen slog sig los og slingrede overbord. Næsten
en hel Uge maalte Flora med
de mange Tropper ombord holde
Søen paa Grund af Stormen, før
det atter kunde løbe ind til List
og forene sig med Geiser, der el
Par Dage forinden var ankommen
dertil efter det mislykkede Togt.
Nordstrand ogPelworm varbleven
besatte den 24de August, men da
de stadig udsattes for Angreb af de
fiendtlige Kanonbaade, blev Pelworm atter rømmet den 4de og
Nordstrand den 19de September.
Til at rense Farvandene imellem Vesterhavsøerne var det nødvendigt at have Kanonbaade. Delte
havde man længe indseet, men
Vanskeligheden bestod i at faa
Peter \VuUT.
dem derover, da de aabne Robaade
kun daarligt egnede sig til at færdes i Nordsøen. Forsøget maatle
dog gjøres. En Division, bestaaende af 6 Kanonbaade, gik over
Kattegattet til Aalborg med Halvdelen af Besætningen ledsaget af den
lille Damper Vildanden, medens den anden Halvdel reiste over Land
til Høier. Gjennem Limfjorden var Seiladsen meget besværlig paa
Grund af stormfuldt Veir og der indtraf flere Grundstødninge1·. Endelig naaede Divisionen Agger, men da maatte der ventes paa godt
Veir for at gaa ud i Nordsøen, hvor Geiser skulde slæbe Baadene.
Alting gik dog godt, men clet var først en Aften i Begyndelsen
af September, at Geiser naaede ind til List med Baadene og seilede
dem, trods Mørket, i god Behold gjennem det farlige Løb. Nu var
omsider den fornødne Styrke bleven samlet og Farvandets Rensning
kun bleven et Tidsspørgsmaal. Efterat Besætningerne var bleven indøvede og Baadene bragt i Orden gik det imod Syd paa Jagt efter
Fienden. Fienden blev fordreven, men ikke, hvad der havde været
heldigere, taget eller ødelagt; uagtet Baadene forfulgte ham gjennem
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Løbene og Geiser var løbet ud for at afskjære Tilbagetoget imod
Syd, undslap dog Kiel med sine tre Kanonbaade paa Slæb den 17de
September efter et Sammenstød med Geiser udfor Pelworm, i hvilket
Hjuldamperen med sit store Skrog ikke kunde staa sig imod de lavtliggende Kanonbaade med langtrækkende Skyts. Baadene slap bort og
kunde senere optræde paa Eideren i Dagene fra 29de September til
3die Oktober, da Frederiksstad blev angrebet af Slesvigholstenerne.

Kononbood under Sell .
(Tegning nf Emanuel Larsen).

Videre skete ikke i denne Krig, · som her skal optegnes. Endnu
stod Hærene i flere Maaneder overfor hinanden ved Eideren, uden
at der forefaldt andet end mindre Forpostfægtninger, og Flaaden
bevogtede Kysterne. I Januar Maaned 1851 ophørte først alt dette,
Forholdene i Tyskland medførte, at Statholderskabet maatte nedlægge sin Værdighed og opløse den slesvigholstenske Hær. Det treaarige Felttog var omsider ført til Ende, Freden gjenoprettet, Sønderjylland gjenerhvervet, og Slesvigholstenismen, i det mindste foreløbig,
slaaet til Jorden.
Krigen og de ved Landets forandrede Forfatning fremkaldte
nye Forhold kom ogsaa til at øve deres Virkning paa Flaaden.
Det var, som om et nyt Liv, en kraftigere Stræben, forenet med
større Alvor, greb Personellet fra de høieste til de laveste, parret
med et fælles Ønske om at borh·ydde Resterne af den Slendrian,
som havde indsneget sig under den lange Uvirksomhedstid efter
Krigen i Aarhundredets Begyndelse. Der blev lagt større Vind paa
Øvelserne, en bedre ordnet Eksercits med Kanoner og Haandvaaben
indførtes, en Skole for Artilletister saavel iland som paa et aar-
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ligt udrustet større Eksercerskib oprettedes og gjorde megen Nytte.
Officererne søgte Uddannelse i fremmede Mariner, navnlig den
franske, og udviklede deres praktiske Sømandskab saml Øvelse i
selvstændigt Ansvar ved at tage Tjeneste i danske Handelsskibe, føre
Postskibe og andre Dampskibe, lede Vagervæsenet og Krydstoldvæsenet i vore Farvande, og andet lignende.
Det var desuden en vanskelig Tid for Flaaden under de store
Omvæltninger, som foregik med Materiellet og som maatle følges
med den største Opmærksomhed ikke alene af Teknikerne, som
skulde bygge og konstruere de nye Skibe og Vaaben, men ogsaa af
de Mænd, som skulde bruge dem. Den Taktik og Eksercits, hvori
Personellet var uddannet, gjaldt Seilkrigsskibene, og det kom nu an
paa at omdanne efter de nye Forhold, efterhaanden som disse udviklede sig og udfinde de bedste i\Iaader at manøvrere paa under
forskjellige Omstændigheder med Seilskibe og Hjulskibe i Forening
med Skruefregatter, Skruekanonbaade, Panserbatterier, Panserskibe
o. s. v. Dette gav Anledning til mange Forhandlinger, til Kommissioners Nedsættelse, til Udarbeidelse af Betænkninger og Afhandlinger
og Artikler i Blade og Tidsskrifter.
Spørgsmaalet om Marinens fremtidige Udvikling kom saaledes
umiddelbart efter Krigens Slutning paa Dagsordenen herhjemme.
Erfaringen l'ra det lrenarige Felttog pegede hen paa de Fordele, som
vilde være forbundne med større Dampkraft, og dette i Forbindelse
med den Udvikling, som Dampens Anvendelse allerede havde naaet
i de større europæiske Søelaters Krigsskibe paa dette Tidspunkt,
øvede sin Indtlydelse paa Affattelsen af det Udkast til Lov om
Flaadens Størrelse og Bestanddele, som i 1851 blev forelagt Folketinget.
Ifølge dette Forslag skulde Flaaden beslaa af 4 Linjeskibe, 6
Fregatter, 3 Korvetter, 4 Brigger (alle Seilskibe) foruden 24 Kanonchalupper og 18 Kanonjoller, samt endvidere af en Styrke, beslaaende
af 2 Dampfregatter, 4 Dampkorvetter og 4 Dampskibe; ialt en Flaade
af 27 søgaaende Skibe og 42 Defensionsskibe, armeret med 946 Kanoner og med en Besætning af 9600 .Mand. Skjønt Dampskibene
saaledes ved dette Forslag kom til at indtage en vis Stilling i den
paatænkte Flaadeplan, var det dog endnu Seillinjeskibet som stilledes frem i Spidsen som Flaadens egentlige Kampskib. Man var
endnu i 1851 her i Landet tilbøielig til kun at betragte Dampen
som en underordnet Hjælpekraft og kunde derfor heller ikke bestemme sig til at give Slip paa Linjeskibet. Denne Anskuelse fik
imidlertid ingen praktisk Betydning for Marinen, idet Regjeringens
Forslag ikke fik Lovskraft, men stilledes i Bero af Rigsdagen, og Ud-
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viklingen af Flaadens Materiel i de nærmest følgende Aar foregik
derfor efter en meget beskeden Maalestok.
Erkjendelsen af, at Tiden nu var kommen til at forlade Linjeskibssystemet og gjennemgaaende at indføre Dampskibe i Flaaden,
foranledigede Marinebestyrelsen til i 1857 at nedsætte en Kommis-

Llnjesklbel Dnnnebrog 72 Knnoner. 1850-75,
Dannebrog vnr Dnnmorks sidste Linjeskib. I 1862 blev del omdannet til Ponserkor.·ct med en Ponsertykkelse nf 41/ , Tomme.
(Orlogsvrerflels Modelsomllng)

sion bestaaende af 9 Medlemmer med det Hverv at overveie, hvilken
Størrelse Flaaden burde have for at kunne hævde Landets Selvstændighed. Ved Bestemmelsen af Søværnets Størrelse maatte man
særlig have Danmarks Nabomagter Sverig, Norge og Preussen
for Øie. Ligeoverfor de to først nævnte Stater maatte Danmark
holde en jævnbyrdig Flaade, ikke alene til Selvforsvar men ogsaa for
eventuelt at kunne sikre sig et Forbund med dem. Hvad Preussen angaar var Forholdet noget andet. Denne Magt havde nemlig
i den seneste Tid begyndt Skabelsen af en Flaade, paa hvilken der
syntes at skulde anvendes betydelige Midler. Bygningen af ·Krigsskibe, saavel i Danzig som i Udlandet, for preussisk Regning, An-
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læget af en Orlogshavn i .Jahde-Floden ved Nordsøen og Planen om
et paatænkt Hoved-Orlogsværft paa Øen Rftgen var tilstrækkelig
talende Kjendsgjerninger i den Retning. Kommissionen mente derfor
at Flaaden maatte bestaa af 3 Hovedafdelinger, nemlig den søgaaende Flaade til at møde Fienden i aaben Sø, blokere de fiendtlige
Havne og afspærre og tilintetgjøre den fiendtlige Handel, endvidere

Aglcraklb nr l.lnjcskibct nnnnebrog. 1850.
(Orlogntcrflcls Modclsnmling).

Defensionsflaaden for at beskytte vore indre Farvande og Veslerhavsøerne og til at operere i Forbindelse med Hæren, og endelig
Transportflaaden til Befordring af Hærens Tropper og Materiel.
Forslaget gik ud paa at bringe Flaadens Styrke op til !l Dampfregatter af lste Klasse, 4 Dampfregatter af 2den Klasse, 4 Dampkorvetter, 4 Dampskibe og en betydelig Dampkanonbaad- og Rokanonjolle-Flotille. Heller ikke dette Forslag fik imidlertid nogen
virkelig praktisk Betydning for Marinen, thi endnu inden Kommis- .
sionen havde afsluttet sine Arbeider, var de store europæiske Krigsmariner inde paa en ny Omvæltning paa Materiellets Omraade.
:ijer i Danmark var man ved Aaret 1861 vel endnu ikke naaet
til at begynde paa Anskaffelsen af pansret Søkrigsmateriel, men
Dampflaaden havde modtaget nogen Forøgelse. Siden Flaadekom-
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m1ss10nen i 1857 var Materiellet bleven forøget med 2 Skruefregatter
(S j æ 11 and og J y 11 and), 1 Skruekorvet (Dagmar), 6 Skruekanonbaade og 2 Dampskibe, ligesom et ældre Linjeskib (Skjold) var
bleven forsynet med Hjælpeskrue. Samtidig med denne Udviden
af Flaadens flydende Materiel, var der i Tiden efter den første slesvigske Krig bleven anvendt ikke ubetydelige Pengemidler i andre
maritime Øiemed. Saaledes var Orlogsværftet efterhaanden under
gaaet adskillige Forandringer og Forbedringer.
Værftet havde faaet bygget sig en ny stensat Dok, Maskinværksteder, Smedier, Snedker- og Dreierværksteder, og da der ved Opfyldninger paa Nyholm var indvundet
tilstrækkelig Plads,
bestemte man sig til
at opgive Gammelholm som Værft og
koncentrere
hele
Virksomheden paa
Nyhohn.
Omtrent samtidigt med at man
bestemte sig til en
Sammendragning af
Værfterne paa Nyholn1 vedtoges en
Bollcrlcl Sixtus og Hovedvag ten pnn Ny- Holm .
Lov, som havde til
Formaal at forstærke Hovedstadens Befæstning mod Søsiden, der
ikke længere tilfredsstillede Tidens Fordringer. Det faste Batteri
Trekroner, der forsvarede Indløbet til Kjøbenhavns Rhed og var beliggende ved Enden af Refshalegrunden, lige Syd for Kroneløbet,
paabegyndtes som nævnt paa et tidligere Sted allerede i Aaret 1787.
Af de øvrige Værker var Lynetten anlagt i Aaret 1766, Batteriet
Qvintus endog nogle Aar tidligere, og disse, i Forbindelse med Citadellet Frederikshavn og Batteriet Christianus Sixtus paa Nyholm
udgjorde kun et maadeligt Værn mod Søsiden paa et Tidspunkt,
hvor Artilleriets Udvikling allerede var stærkt fremadskridende. Men
nu opførtes ved Kongedybets Sydende, tæt ved det Sted, hvor det
gamle Prøvesten havde ligget, et stort kassematleret Søfart Prøvesten,
der bestykkedes med svære Kanoner, Trekroner forsynedes med
Kassematter, Lynetten udvidedes, og mellem dette og Prøvesten anlagdes et mindre Søfart Mellemfortet.
Det var dog ikke Kjøbenhavn alene som befæstedes, ogsaa paa
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Landets Sydgrænse forsøgte man, belært af Erfaringen fra forrige
Krig, at slaa en Bom ved at udbedre og bestykke den gamle danske
Vold Danne\'irke, ved at styrke og befæste Dybbøl, der havde vist
sig af saa stor Betydning som Forsvarsstilling i Forbindelse med
Øen Als, og ved at udbedre Fredericias Fæstning.
Saaledes hengik Aarene fra 1851 til Slutningen af 1863, uden at
der foregik noget andet mærkeligt, naar undtages en større Udrustning, som fandt Sted i Aaret 1854, da saavel en engelsk som en
fransk Flaade var ankomne til Østersøen under Krigen imod Rusland ; de danske Skibe spredtes langsmed Kysterne for at holde Øie
med de fremmede Krydsere, men samledes siden i en Eskadre under
Kommando af Kontreadmiral K. Mourier, hvis Flag vaiede paa
Fregatten Bellona - der var ingen Linjeskibe udrustede-. Denne
Eskadre, der aflagde et Besøg i Kiel, var endnu en Seilskibseskadre,
idet der af Dampskibe, foruden et Par Hjulskibe, kun fandtes et
Skrueskib, nemlig Flaadens første Skruekorvet Thor. I Aarel 1861,
under det spændte Forhold til Tyskland, foretoges ligeledes en mindre Krigsudruslning.
Den Flaadestyrke, som tidlig paa Foraaret kom i Virksomhed,
spredtes fra forskjellige Stationer omkring i de danske Farvande,
og Skibene havde kun Kommandoen heist en kortere Tid, 1 a 2
Maai1eder for at organisere sig og give Besætningerne den nødvendigste militære Uddannelse. Da Krigen ikke blev til Alvor dette
Aar, fik Skibene Ordre Lil al afslutte deres Togter og oplægges som
i Krigstid, klar Lil hurtig Udlægning, medens Mandskabel hjempermitteredes til al møde paa nærmere Ordre.
Efterat Freden i Berlin var slultel og efterat Danmark havde
opgjort sit Mellemværende med Slesvigholstenerne ved Isted og Dmrnevirke, holdtes endnu Holsten og Lauenborg besalle af preussiske og
østerrigske Tropper, indtil Danmark ved en ny Forfatning havde
tilkjendegivet, at det vilde tilsikre Hertugdømmerne en statsretlig
Stilling som var Tyskerne behagelig. I Danmark gjorde sig to Retninger eller Partier gjældende, nemlig den helstatlige og den eiderdanske, af hvilke den første ønskede en Forfatning, der omfattede
hele Monarkiet, i Haab om at dette i Tidernes Løb kunde holdes
sammen, medens den anden gik ud paa for enhver Pris at bevare
en nøie Forbindelse mellem Kongeriget og Sønderjylland, selv om
dette kun kunde ske med Tabet af Forbundslandet Holsten og at
Danmarks Grænse saltes ved Eideren.
Helstaten søgte gjennem
Slesvig at vinde Holsten, hvad der faldt sammen med Tysklands
Ønsker, der gik ud paa gjennem Holsten at vinde Slesvig; ogsaa
Slesvigholstenismen arbejdede Helstatspolitiken i Hænderne, da det
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for Slesvigholstenerne navnlig kom an paa at sikre Forbindelsen
mellem Slesvig og Holsten og undgaa ethvert Grænseskjel ved Eideren. Havde Eiderpolitiken, der navnlig lededes af det nationalliberale Parti, seiret, havde det været muligt for den at seire trods
Udlandets Modstand og navnlig Englands lunkne Venskab, da kunde

En Eskadre af Scllkrlgssklbc, forrest Llnjcsklbcl Dannebrog.
(Maleri af Chr. Blachc).

meget have været anderledes i Danmark; men saaledes skulde det
ikke gaa. En i London den 2den August 1850 af Stormagternes
Repræsentanter undertegnet Protokol udtalte sig for Hclstaten og
for en ny Tronfølgelov, da Frederik den tredies Stamme snart
syntes at maatte uddø. Dette fremkaldte stor Bevægelse i Landet,
Forsøg gjordes paa at ordne Forfatningsforholdet i Henhold til Londonprotokollen, men mislykkedes, Ministre skiftedes, og da omsider
Ministeriet Ørsted af 27de Januar 1852, i hvilket Blubme var
Udenrigsminister, Dagen efter sin Udnævnelse, den 28de Januar,
lod udgaa en kongelig Kundgjørelse, ifølge hvilken der skulde saa
at sige oktroieres en Fællesforfatning for hele Monarkiet, tilligemed
Vor Somagt. D.
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særlige Forfatninger for hver af Landsdelene, udbrød den heftige
Kamp mellem Regjering og Rigsdag, som varede indtil Ørsteds Ministerium afskedigedes den 3die December 1854 og afløstes af Ministeriet Bang. Allerede i Februar 1852 havde de tyske Tropper forladt Holsten, i 1854 var Toldgrænsen bleven flyttet til Kongeaaen,
Slesvig og Holsten havde faaet særlige Forfatninger, en Forordning
af 26de Juli 1854 om en Fællesforfatning med et særligt Rigsraad
var udkommen, og nu blev det det nye, folkelige Ministeriums Opgave at ordne Forholdene paa en saadan Maade, at de ikke gav Anledning til Indskriden fra Udlandets Side. Den 2den Oktober 1855
underskrev Kongen Loven om den nye Fællesforfatning, i hvis Rigsraad Mænd fra alle Landets Dele skulde have Sæde og samtidig
hermed indskrænkedes Danmarks Riges Grundlov til kun at gjælde
for Kongerigets særlige Anliggender.
Denne Ordning tilfredsstillede hverken Tyskland eller Slesvigholstenerne. Disse sidste mødte vel i Rigsraadet, men kun for al
gjøre Spektakler og Indvendinger og snart efter nedlægge deres Mandater, de protesterede baade ude og hjemme og sendte deres Klager
til den tyske Forbundsdag. Den danske Regjering vekslede rel skarpe
Noter med den preussiske, der nu aabenlyst blandede sig i Slesvigs
Anliggender, og Forbundet erklærede den llte Februar 1858 Fællesforfatningen for ·ugyldig for Holstens og Lauenborgs Vedkommende.
Ministeriet Hall, der siden Mai 1857 havde overtaget Styret, svarede
ved den 6te November 1858 at hæve denne Forfatning for Holsten
og Lauenborg og indskrænke den til kun at gjælde for Kongeriget
og Sønde1jylland. Dette nødtvungne Skridt i eiderdansk Retning,
gjorde kun galt værre, Noler veksledes atter med Preussen, men England blandede sig i Striden og det lykkedes foreløbig at bevare
Freden. I Januar 1861 truede Tyskland paany med Eksekution og
paa samme Tid erklærede de slesvigske Stænder, al de ønskede al
forblive forenede med Danmark. Uveiret drev atter over.
I Februar 1862 protesterede Preussen og Østerrig i Forening
imod, at det danske Rigsraad fattede nogen Beslutning om en forandret Stilling for Slesvig, og i August samme Aar kom der endog
fra samme Kant en Opfordring til, at Fællesforfatningen hævedes
ogsaa for Slesvigs Vedkommende og at en ny Forfatning i slesvigholstensk Aand blev indført. Hall svarede herpaa med et i et værdigt Sprog holdt bestemt Afslag i en Note af 5te November 1862.
Forholdene var saaledes meget spændte, da det afgjørende Aar
1863 oprandt. I Begyndelsen af Aaret indgav Rigsdagens Landsting en Adresse til K011gen med Opfordring om at holde fast ved
Fællesforfatningen for Kongeriget og Slesvig, medens de holstenske
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Stænder sendte en Adresse til Forbundsdagen om at virke for en
fast og varig Forbindelse imellem Holsten og Slesvig, og kort Tid
efter indgav de til den samme Myndighed en formelig Klage over
den danske Regjerings Adfærd. Bevægelsen omkring i Landet var
stor. I Kjøbenhavn afholdtes den 28de Marts et Folkemøde i Kasino, i hvilket der fattedes flere Beslutninger i eiderdansk Aand, der
senere tiltraadtes paa forskjellige Møder omkring i Landet, og allerede to Dage efter, den 30te Marts, udstedtes en kongelig Kundgjø-

Llnjesklbct Skjold.

(Tegning af Emanuel Larsen).

relse, ifølge hvilken Holsten og Lauenborg fuldstændig skulde udskilles fra Fællesskabet med det øvrige Monarki. Skjønt de forviklede Forhold i Danmark satte det europæiske Diplomati i Bevægelse, var der dog ingen, der dristede sig til at skride virksomt ind;
rigtignok henvendte den engelske Regjering sig til Keiser Nap o 1e o n
med Anmodning om fælles Indskriden til Gunst for det saa haardt
trængte Danmark; men da England ikke følte sig foranlediget til at
stille sin Krigsmagt bagved en truende Note, saaledes som Frankrig
forlangte, faldt dette Forsøg til Jorden. Den lste Oktober besluttede
den tyske Forbundsdag at skride virksomt ind ved at lade foretage
Eksekution i Holsten og Lauenborg, hvilket skulde iværksættes af
Preussen, Østerrig, Hannover og Sachsen. Danmark begyndte at
ruste sig, og Tropper sendtes til Dannevirke. Under disse Begivenheder var det dog lykkedes den danske Regjering at faa fremmede
Magter stemte for Indførelsen af en ny Grundlov, gjældende for
Kongeriget og for Slesvig, og selv den preussiske Udenrigsminister
58"
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von Bismarck havde ikke kunnet reise nogen Indvending herimod;
Lovforslaget herom blev forelagt Rigsraadet, der efter en varm Debat
vedtog det med 40 Stemmer mod 16 den 13de November, og den
saakaldte November forfatning, der skulde opnaa saa stor
Navnkundighed, var rede til Kongens Underskrift. Men da havde
Bismarck skiftet Sind, han vidste nu, at et Tronskifte stod for Døren
i Danmark.
Alle Ulykker forenede sig for at vælle ind over det ulykkelige
Land. Kong Frederik den syv~nde laa dødssyg paa Gliickshorg
Slot ved Flensborg. Da hans Farbroder, Arveprins Ferdinand, var
død kort forinden i .Juni Maaned 1863, var han den sidste mandlige
Ælling af Frederik den tredies Stamme, og Tronen vilde ifølge
Tronfølgeloven ved hans Død gaa over til Prins Kristian af Glucksborg, der var formælet med Krislian den ottendes Søsterdatler, Prinsesse Louise. Kong Frederik havde siden Begyndelsen af September
opholdt sig i Sønde1jylland for selv at tilse de Foranstallninger, der
blev trufne til at bevogte den truede Sydgrænse, for al mønstre
Tropperne og holde Modet oppe hos sine tro Sønde1:jyder. Paa en
Udflugt til Dannevirke den 6Le- 9de November, paadrog han sig en
Forkjølelse og fik Rosen i Ansiglet; Sygdommen tog hurtig Lil og
allerede Søndag Eftermiddag den 15de November 1863 Kl. 21 /2 drog
Kong Frederik sil sidste Suk. Hans Lig førtes til Kjøhenhavn med
Dampskibet Slesvig og blev den 19de December bisat i Frederik den
femtes Kapel i Roskilde.
Krigen var nu uunclgaaelig skjønl der blev gjort all for at afværge den. Preussen vi Ide have Krig. Kong Krislian havde slraks
efter sin Tronbestigelse underskrevet den nye Fællesforl'alning, og
naar Preussen benyttede denne Omstændighed til Slrid med Danmark, da var det kun et Paaskud. Ikke alene havde den danske
Regjering erklæret sig rede til at tage Novemberforfatningen tilbage
paa forl'atningsmæssig Maade, naar Krigen derved kunde undgaas,
men Bismarck havde paa sin Side ligefrem erklæret, at selv om delle
skete, maatte Preussen dog besætle alle tre Hertugdømmer. At det
tyske Forbund ikke havde anerkjendt Prins Kristian som Tronfølger i Hertugdømmerne var ogsaa kun et Paaskud, thi ved en i
London den Sde Mai 1852 undertegnet Protokol, var han bleven
anerkjendt af alle interesserede Magter, deriblandt saavel Preussen
som Øslerrig. Grunden til, at Preussen vilde have Krig og derfor
i de mange Aar siden Freden i Berlin havde holdt Spørgsmaalet
om sit Mellemværende med Danmark aabent, var en dobbelt. For
det første vilde nemlig en Krig med Danmark, en Befrielse af :t ele
slesvigholstenske Brødre « være meget populær i Tyskland, og der-
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næst higede Preussen efter at udstrække sit Herredømme over Østersøen og skaffe sig Værfter og Orlogsha.vne til sin opvoksende Flaade.
Thi Preussen var begyndt at blive en Sømagt. Haardt havde
det i Krigen med Danmark maattet føle Savnet af Krigsskibe til at
møde sin Fiende paa Søen, sprænge den byrdefulde Blokade og naa
de danske Øer, og da
Forsøget paa at skabe en
almindelig tys k Flaade
var glippet, maatle der
tilveiebringes en særlig
preussisk. Dette Fo~
sæt var i bøi Grad populært i Tyskland, hvor
man foreslog at tilveiebringe den nye Flaade
ved en Nationalsubskription, yed frivillige Bidrag,
der lagdes i Sparebøsser
i Form af Kanonbaade,
som ophængtes paa offentlige Steder, ,•ed f. Eks.
at ofre en lille Skjærv for
hvert Krus Øl, man drak,
og andet lignende; men
dette Middel viste sig
snart som utilstrækkeligt.
Der skulde for
mange Bidrag, drikkes
Krlsllnn den niende. (Ener Litografi.)
for mange Kruse Øl, til
at skabe en Flaade; thi Krigsskibe er dyre Varer, og for alt, hvad der
kom ind ved Nationalsubskriptionen, kunde der kun anskaffes - en
Kanonbaad. Den preussiske Regjering maatte optage Flaaden paa sit
Budget, og saa gik det bedre. Man havde G e fi o n og nogle andre
Skibe fra den opløste tyske Flaade, hvortil man kjøbte et Par engelske
Seilskibe; men disse havde dog ikke synderlig Værdi som Krigsskibe.
Derimod byggede man, dels paa Orlogsværftet ved Danzig, dels i
Dånischwold ved R iigen et større Antal i det hele taget gode, kraftige og vel armerede Skruekanonbaade, der stod over de danske
Kanonhaade, saavel i Styrke som i Hurtighed. Ved Slutningen af
Aaret 1863 havde Preussen 6 saadanne Baade a 3 Kanoner og 80
Hestes Kraft, og 15 andre a 2 Kanoner og 60 Hestes Krafl. Desuden havde man i Danzig bygget 3 store Skruekorvelter med lukket
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Batteri, saa store, som Farvandet tillod, nemlig Arcona, Gazelle og
Vineta, hver paa 28 Kanoner og 375- 400 Hestes Kran, samt en
Skruekorvet med aabent Batteri, Ny m p h e, paa 17 Kanoner og 200
Hestes Kraft, gode, med riflet Skyts bevæbnede Skibe, der efter alt,
hvad der forelaa, stod over de danske Fregatter saavel i Hurtighed
som i Kanonernes Rækkeevne.
Det Flaademateriel, der ved en udbrydende Krig stod Lil vor
Marines Raadighed ved Aaret 1864, befandt sig som tidligere omtalt

Frcgnttcn Sjrellnnd som Vngtsl<ib I Finndens Lele.

paa et Overgangssladium og bestod som Følge heraf af saa forskjelligartede Bestanddele som Panserskibe, Seilskibe i alle Størrelser,
Dampskibe, Dampkanonbaade, Rokanonbaade og Transporlfartøier,
der var uden Bevægkraft og derfor maatte bugseres. Flaadens kraftigste Skibe var Skruelinjeskibet Skjold paa 64 Kanoner og de tre
smukke Skruefregatter Jylland, Sjælland og Niels Juel, af
hvilke den første fø11e 44, de to andre kun 42 Kanoner. Noget
langsommere og svagere var Skruefregatten Tordenskjold. De
tre Skruekorvetter D ag m ar, Thor og H e i m da 1 var ligesom Skrueskonnerterne Fylla og Diana vel ikke stærke Kampskibe, men
dog nogenlunde tidssvarende og brugelige Fartøier. Det samme
kunde ikke siges om de nye Skruekanonbaade, der skulde afløse
de gamle Rokanonbaade. De var af Jærn, men med saa tynde Plader,
at Folkevittigheden sagde, at de kunde slaas igjennem med en knyttet
Næve. De var i ethvert Tilfælde for svage til at udsættes for Gra-
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natild for fjendtlige Landbatterier og var derfor ikke egnede til den
Tjeneste, de nærmest skulde bruges til, at yde Hæren Hjælp ved
Kampe nær Kysten og ved Bevogtningen af smalle Havarme, en
Opgave, som de gamle Rokanonbaade havde løst saa flinkt i første
Krig. Fra England havde vi faaet først de to let pansrede Skonnerter Absalon og Esbern Snare og senere i Sommeren 1863
Taarnskibet Rolf Krake. Da Krigen lige stod for Døren kjøbtes
en Panserfregat som laa næsten færdig paa Clyde-Floden, men den
kom ikke til at spille nogen Rolle under Krigen, da den først udleveredes efter Fredsslutningen.
Flaaden talte desuden nogle Hjuldampere, blandt dem de fra
første Krig saa hæderlig kjendte Helda og Geiser, men de var nu
nærmest kun anvendelige i Transportfart og ved Blokade, hvor
ingen Modstander var at vente. Vore Seilskibe havde ophørt at være
noget som Kampskibe: derimod var Rokanonbaadene endnu brugelige paa sine Steder.
De Opgaver, som vilde komme til at paahvile Flaaden under
en Krig med Tyskland vilde være at blokere Fiendens Havne, holde
hans Orlogsmænd i Skak og kapre hans Handelsskibe i Søen, men
først og fremmest at arbeide sammen med Hæren, for af yderste
Evne at holde Fienden borte fra dansk Grund.
Da Hæren som Følge af de truende Udsigter til Krig begyndte
med Sammendragningen af Tropper i Hertugdømmerne, foretog Marinen samtidig hermed sine første Krigsforberedelser, som bestod i
at nogle af de lettere Skibe
klargjordes, for som Flaadens Blænkere at vise sig ~ 0
paa Søen saa snart det var
gjørligt.
Skitse nf Rolf Krnke.
Det Ministerskifte, der
fandt Sted ved Aarets Slutning, hvor Ministeriet Monrad efterfulgte
Ministeriet Hall, bragte for Marinens Vedkommende <len Forandring,
at den daværende Marineminister, Kontreadmiral Steen Bille, afløstes
af Chefen for Fregatten Niels Juel, Orlogskaptain Otto Liitken,
der overtog Ledelsen af Marineministeriet Nytaarsdag 1864. I Januar
Maaned fortsattes Marinens Udrustninger og Arbeiderne paa Værftet
med Kraft, Skib for Skib lagde efterhaanden seilklare fra Flaadens
Leie ud paa Rheden og traadte i Virksomhed med Troppetransport
eller andre Hverv og ved Udgangen af Januar Maaned havdes 15 større
og mindre Skibe under Kommando, medens paa Værftet Panserbatteriet Rolf Krake, et Linjeskib, en Fregat og en Korvet var under
Ekvipering.
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Den lste Februar sent paa Eftermiddagen modtog man i Marineministeriet Underretning om Krigens Udbrud gjennem el Telegram
fra Konseilspræsidenten, hvori tillige gaves Anvisning paa, at Opbringelse af fiendtlige Skibe og Blokade kunde tage sin Begyndelse. Af
disse to Forholdsregler kom den første straks til Anvendelse, idet
der allerede Dagen efter Krigens Udbrud blev givet Ordre Lil Beslaglæggelse af ti endtlige Skibe som
maatte findes i danske Havne,
og samtidig udsendtes Skrivelser til Cheferne for de udrustede
Skibe om at opbringe alle Fartøier under hvilketsomhelst tysk
Flag og indbringe dem til nærmeste Havn, hvorimod Spørgsmaalet om Etableringen af Blokade af tyske Havne foreløbig
blev udsat.
Allerede paa Krigens første
Dag vekslede to af Marinens
Skibe Skud med Fienden.
Skruekovetten Thor og Panserskonnerten Esbern Snare
var under l{a ptainløitnant H ede man ns Kommando stationerede paa Eckernførde Fjord
med Ordre til at forlade deres
Stilling og trække sig ud af
Fjorden i Tilfælde ar, at de unMnrlncmini,tcr 0. H. L11l1ten.
der en ficndtlig Frem~·ykning
blev beskudt af Landartilleri. Den lste Februar om Morgenen, da
Preusserne begyndte deres Fremmarsch, rykkede en Kolonne frem
paa Kiel-Eckernførde Chausseen. Da Fienden kom i Sigte, opdagedes
de to danske Orlogsmænd. Ombord var man i det sigtbare Vinterveir snart bleven opmærksom paa Troppebevægelserne iland. Bajonetter blinkede i Sollyset og Kjæder fulgt af sluttede Afdelinger gik
fra Hegn til Hegn; men om det var Ven eller Fiende var ikke til
at skjelne. Esbern Snare gjorde derfor et Slag ind langs Kysten
og affyrede et Par løse Skud. Da Tropperne uforstyrret vedblev
deres Bevægelser, blev der ladet med Granat, og det første skarpe
Skud fra Flaaden blev affyret imod de preussiske Infanterister.
Svaret var en Riffelsalve, som dog ikke naaede Skibene. Men
imidlertid fik Fienden sine Kanoner frem; vore Skibe besvarede
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Ilden; men da der intet lod sig udrette ved al fortsætte denne
Kamp, dampede de ud af Fjorden. Thor havde faaet et Par Skud
i Skrog og Rigning og Skorstenen var gjennemskudt. Esbern Snare
var ikke ramt og ikke en Mand var død eller saaret. En Topsgast
fra Thors Storesmers var under Kampen gaaet høiere tilveirs for at
faa videre Udsigt, en Kugle ramte Stangen over ham og Vimplen faldt.
Matrosen greb den og beholdt den i Haanden, saa Korvetten dampede
ud med vaiende Vimpel. Af de to Eskadrer, som Ministeriet ved Krigens Begyndelse agtede at etablere i Østersøen, var Eskadren i
Østersøens vestlige Del først
traadt i Virksomhed. Den stilledes under Kommando af Orlogskaptain Muxoll og havde
at bevogte Farvandene, Bugter,
Fjorde, Havne og Kyster Vest
for Gjedser. Det var altsaa den,
der stod i umiddelbar Forbindelse med Krigsskuepladsen og
understøttede Hæren, navnlig
ved Fiendens langvarige Beleiring af Dybbøl og Als. Til den
afsendtes derfor saagodtsom alle
de mindre Dampskibe, de seks
Skruekanonbaade, Hjulskibene,
Skonnerterne Absalon og EsF . C. G. Muxoll.
bern Snare, to Delinger af Rokanonbaade, hver paa 4 Chalupper og en Jolle med en Damper til Hjælp
o. s. v.; men ogsaa adskillige store Skibe kom hertil, saasom de udrustede Seilkrigsskibe, flere af Skrueskibene, der dog hyppig vekslede,
og endelig Marinens nye Vaaben Panserbatteriet Rolf Krak e, Orlogskaptain Hot h e. Kommandoen over Eskadren i Østersøens østlige Del
blev overdraget til Kontreadmiral C. van Do c k u m. Ministeriet ønskede
at Admiralen skulde heise sit Flag paa en hurtig Avisodamper, men
dette Forslag stødte paa Modstand hos van Do ck u m, der forlangte
at heise Flaget ombord i Fregatten Jylland. Ministeren gjorde med
Rette gjældende, at hvor det dreiede sig om med en forholdsvis
ringe _S tyrke at blokere den udstrakte fiendtlige Kyst lige fra Riigen
til den russiske Grænse og hvor man samtidig skulde passe paa de
fiendtlige Krigsskibe, der var stationerede i Stralsund, Swinemiinde
og Danzig, var det nødvendigt at der til enhver Tid var en overlegen dansk Styrke tilstede paa disse Punkter. Det var under disse
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Omstændighede\' af Vigtighed, at Eskadrechefen personlig kunde
have et vaagent Øie med Skibene paa de forskjellige Stationer, og
dette vilde kun kunne 1rnas, naar han heiste sit Flag i en mindre
Orlogsmand, hvormed han jævnlig kunde gjennemløbe det Søterritorium som Eskadren bevogtede. Hvis derimod Admiralen fastholdt
sin Fordring om at heise sit Flag paa en ar Fregatterne, vilde
Følgen heraf blive, at han svækkede Eskadrens Hovedstyrke i
følelig Grad hver Gang han med Kommandoskibet fjærnede sig fra
den. Da van Dockum desuagtet ikke var tilbøielig til at rette sig
efter Ministerens Mening, paatænktes det ret naturligt at fratage ham
Kommandoen igjen, endnu inden hans Flag var heist; men Vanskeligheden ved i saa lille et Officerskorps at finde en passende Stedfortræder til Posten bevirkede, at Ministeren tog sit Forslag tilbage,
og Admiralen heiste sit Flag ombord i Fregatten Sj æ Ila n d den
23de Februar paa Kjøbenhavns Rhed.
Eskadren bestod af Skruefregatterne S j æ Ila n cl og ,Jylland
samt Skruekorvetterne Dagmar og Heimdal, og dens Opgave vilde
blive en dobbelt, nemlig Blokering af de Øst for Dars liggende
preussiske Havne og Indeslutning af de i Havnene stalionerede
Krigsskibe. For at opnaa dette, holdt van Dockum sine Skibe
samlede paa en Blokadestation østen for Rfagen udenfor Oderbanken. Ved denne Ordning spærredes hele Stettiner-Bugten under
et og det indenfor liggende Kystterrain aflukkedes for Samkvem
med Søen samtidig med at den danske Styrke holdtes samlet; men
der var den Mangel tilstede, at der indenfor den danske Blokadelinje fandtes el udstrakt Kystafsnit, som Fienden uhindret kunde
operere i og endog vedligeholde Forbindelsen imellem de enkelte
Havne. Da Anordningen ikke stemmede med Regjeringens Notifikation af Blokaden, der ikke erklærede Stelliner-Bugten men de enkelte Havne i Blokadetilstand, var van Do c k u ms Arrangement meget
imod Ministeriets Ønske og havde endog til Følge, at den preussiske
Regjering ikke vilde anerkjende Blokaden som retsgyldig og lod Gesandterne i Paris, London, St. Petersborg og Stockholm fremkomme
med Besværinger angaaende dette Punkt.
Mellem de Opgaver som var stillet Eskadren i Østersøens vestlige
Del, hørte ogsaa Bevogtningen af Øen Fehmern, hvor Befolkningen
allerede forinden Krigens Udbrud viste udpræget tyske Sympatier.
Der var ingen militær Besætning paa Fehmern - der fandtes kun
1 Gendarm -, men paa Marineministeriets Forslag og efter indtrængende Anmodning fra Amtmanden henlagdes et Detachement
paa 100 Mand til Øen, og Søstyrken, der hidtil havde bestaaet af
Kanonbaadene Buh 1 og K ri eg er, forøgedes med Kanonbaaden
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Mars tran d. Fehmern var til Trods for sit 100 Mand stærke
Detachement og sin Bevogtning fra Søsiden saa forsvarsløs, at
Fienden snart bestemte sig til at vove en Overgang over det smalle
Farvand som skiller den fra Fastlandet. Foretagendets Udførelse
blev bestemt til Natten imellem den 14de og 15de Marts, og Overskibningen fandt Sted i store aabne Seilbaade, der fra Heiligenhafen
var transporteret ned til Sundet paa den holstenske Side. Det
blæste den Nat en vestlig Storm og Veiret var meget usigtbart.
Begunstiget af Mørket lykkedes det Baadene at passere Farvandet

Kornlien Dugmnr.

(Efter Fotogrøn.)

uden at blive bemærket fra Kanonbaadene, der laa paa deres Ankerpladser ved Indgangen til Sundet. I den mørke, stormfulde Nat,
hvor man ikke kunde se en Kabellængde fra sig. blev de fiendtlige
Fartøier slet ikke bemærket, skjønt de maa have passeret den nærmest liggende Kanonbaad i en Afstand af 3- 400 Alen. Efterat
Landgangsstyrken lykkelig var bleven landsat paa Øen, foretoges en
hurtig Fremrykning imod Byen Burg, hvor det militære Detachement
blev overrumplet og taget tilfange uden at faa Leilighed til at gjøre
nogen Modstand. Efterat Fehmern var falden, overførte Fienden
i de nærmeste Dage Kanoner til Øen, og de danske Smaaskibes
Virksomlied blev herefter paa dette Sted uden Betydning, da de
uden riflet Skyts hverken var istand til at forhindre fiendtlige
Skanseanlæg eller forbyde Passagen over Sundet. Efterretningen
om Fehmerns Erobring fremkaldte megen Begeistring i Tyskland,
dels paa Grund af den resolute Raskhed hvormed Overgangen blev
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iværksat til Trods for Stormen, men navnlig fordi det viste Veien
til lignende Foretagender imod andre af de danske Øer.
Skjønt den preussiske Flaades Krigsberedskab paabegyndtes
allerede i den første Halvdel af December, hengik dog Resten af
Aaret 1863 og den paafølgende Januar Maaned uden stor Virksomhed. Den strænge Vinter og Ma_ngel paa brugbart Mandskab til
Maskintjeneste bevirkede megen Forsinkelse, og først den 7de Februar efter at Isen var brudt op udgik Ordre til at heise Kommandoen i de Krigsskibe, som var seilklare.
Hvad Anvendelsen af Flaaden angaar, da nærede man den Forhaabning, at det skulde lykkes Marinen at yde Hæren virksom Hjælp,
hvad der bedst kunde ske derved, at Skibene, naar de var udrustet
sendtes vester paa til Farvandet omkring Dybbøl og Als. Den danske
Blokade spærrede vel for Øjeblikket Adgangen til Søen, men man
l1aabede, at en fælles Optræden imod Blokadeskibene af Eskadren
paa Swinemfmde Rhed og Kanonbaadsflotillen i Stralsund nok
maatte kunne forandre dette Forhold, og var Veien først aaben paa
Søen, var dermed ogsaa Veien aabnet for den preussiske Yndlingstanke, at lade Hæren og Flaaden i Forening rette et Stød imod de
danske Øer. Det var d«:'rfor nødvendigt at den preussiske Flaade
traadte aktivt op, og Chefen for Eskadren i Swinemiinde, Kapitan
z ur See J ach man n, hvis Styrke var bleven forøget med Kanonbaadsflotillen, modtog da ogsaa den 14de Marts Ordre til at fordrive den
danske Blokadeeskadre eller i ethvert Tilfælde vise sig med sin Styrke
udenfor Swincmfmde. Den lfide Marts var Kaptain Jachmann
paa en Rekognosceringstur med sin Eskadre, bestaaende af Kovetterne
Arcona og Nymphe. Paa Tilbagevejen fik man om Eftermiddagen
den danske Eskadre i Sigte, 3 Skibe stærk, i østlig Retning langt
tilsøs. Men paa Grund af den store Afstand og den fremrykkede
Tid paa Dagen, besluttede Kaptain Jachmann sig til ikke al angribe
og vendte om Aftenen tilbage til Swinemiinde.
Kaptaiu J ach man ns Eskadre forlod atter den 17de Swinemiinde
Havn for at søge de Danske. Kl. 71/2 om Morgenen forlod de to
Korvetter Arcona og Nympbe Havnen og styrede imod Dievenov for
at undersøge om der var danske Skibe stationerede Øst for Oderbank.en. Da der imidlertid intet mistænkeligt saaes her, satte Eskadren
Kursen hen imod Griefswalde, hvor Dampskibet Loreley stødte til.
Den danske Eskadre, der den 17de Marts om Formiddagen
befandt sig ca. 2 M.il 0. S. 0. fra Jasmund, havde siden Gaarsdagen
modtaget en betydelig Styrkeforøgelse i Skruelinjeskibet S kj o 1d, hvad
der gjorde den absolut overlegen overfor de preussiske Stridskræfter;
men man savnede dog Fregatten Jylland, der var under Reparation
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i Kjøbenhavn og hvis store Hastighed vilde kunne lægge Preusserne
Hindringer iveien for et heldigt Tilbagetog til Swinemiinde.
Omtrent Kl. 1 satte den preussiske Eskadre Kursen Nord paa,
ud imod de danske Skibe. Korvetten Arcona var østligst i Farvandet,
Nymphe vestligere, og imellem dem Dampskibet Loreley , medens
Kanonbaadsdivisionen holdt sig inde under Land. Vore Skibe havde
paa dette Tidspunkt Dampen oppe. Kl. 21/2 heiste Eskadrechefen

van Dockums Flagskib, Frcgalten Sjiellnnd .
(Samtidigt Billede.)

Signal for klart Skib, og med 9 Mils Fart stod den danske Eskadre
med Kommandoskibet i Spidsen ned imod Fienden.
Det første Skud faldt kort efter fra Korvetten Arcona, men vandede paa Grund af den store Afstand langt forud for de danske Skibe,
hvorimod det næste Skud fra Arcona gik hen over det danske Admiralskib uden at ramme. Fregatten S j æ 11 and dreiede Styrbord over
og affyrede sit Bagbords Lag imod Arcona, der ligeledes dreiede til
Styrbord og aabnede Ilden fra sine bagbords Kanoner. Da den
fiendtlige Korvet var dreiet øster over uden at signalere Bevægelsen
til de andre Skibe, stod Nymphe og Loreley endnu en kort Tid
videre paa deres første Kurs, men da de saa at Arcona fortsatte
Dreiningen indtil Syd og stod ind imod Land med fuld Fart, fulgte
de Kommandoskibets Manøvre, idet de under Dreiningen passerede
forbi de danske Skibe under en livlig Beskydning. Kampen gik
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herefter over til en løbende Tilbagetogsfægtning. Det var Admiral
van Dockums Hensigt med Fregatten Sjælland at forcere frem
vesten om Arcona og derved tvinge denne Korvet til at vige bort
fra sin Kurs efter Swinemunde. Hvis denne Manøvre lykkedes,
vilde det fiendtlige Skib blive drevet bort fra sin Tilbagetogslinje og
komme tværs paa den danske Eskadres Retning, hvad der under en
fortsat Forfølgelse vilde kunne blive en meget mislig Situation.
Sjælland satte nu Kursen lige ind imellem de fiendtlige Korvetter,
men paa Grund af at Admiral van Dockum ved Fægtningens Begyndelse havde begaaet den Feil
at gaa Fienden imøde alene, uden
at afvente, at de øvrige Skibe i
Linjen sluttede op, var det danske
Kommandoskib fra først af stillet ene imod de to preussiske
Korvetter og blev saa varmt modtaget af disse, at det saa sig nødsaget til at mindske sin Fart
noget for en Tid. Herved kom
Linjeskibet Skjold tæt op i Kjølvandet paa Sjælland, der endnu
nogen Tid vedblev at gaa med
mindsket Fart. Den kommanderende burde straks, da Skjold
kom op: have givet Linjeskibet
Ordre til at forcere frem og burde
samtidig selv straks have sat fuld
Kraft paa sin Maskine. Men dette
C. vnn Dockum.
fandt ikke Sted og de kostbare
Minutter gik tabt, hvori Skjold ogsaa mindskede sin Fart og altfor
pligtmæssig holdt sig det tidligere modtagne Signal efterretteligt om
at følge den kommanderendes Kurs og Bevægelser. Var Skjold i
dette Øjeblik med fuld Fart skudt op paa Siden af Kommandoskibet
med Signal vaiende om Tilladelse til at forcere frem , vilde dette
næppe være bleven nægtet, og Admiral van Dockum vilde derved være kommen i Tanke, om, at Sjællands Maskiner ikke arbeidede
med fuld Kraft.
Medens Sjælland med Skjold i sit Kjølvand kun løb med reduceret Fart, udfoldede de preussiske Skibe den yderste Energi for at
bringe Maskinerne op til den største Kraftudvikling, og fik ogsaa
hurtigt saa stort et Forspring, at Forfølgelsen, med det Maal for
Øie at afskjære Arcona fra dens Retrætepunkt, snart maatte op-
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gives. Eskadrechefen fandt det under disse ugunstige Forhold for
rigtigst at anvende Fregattens Bredsideild imod Fienden medens
man endnu var indenfor virksom Skudvidde. Der blev derfor ombord i Sjælland giret snart Styrbord snart Bagbord over for at faa
Bredsiden til at bære paa de to fiendtlige Korvetter, medens Fregatten
samtidig med sine Bougkanoner beskød Dampskibet Loreley. Under
denne Giren ud til Siden blev Fregatten skiftevis udsat for de to
fiendtlige Korvetters Langskibsild, og hvad der var det uheldigste
tabte hurtigt i Afstand, medens Agtermanden, Linjeskibet Skjold,
stadig holdt sig tæt op i Kjølvandet paa Kommandoskibet og
som Følge heraf var ude af Stand til at virke med sit overlegne
Artilleri.
Sjællands Beskydning af de fiendtlige Skibe havde dog ikke været
uden Virkning. Dampskibet Loreley, der var bleven ramt agterind,
stod over mod Peerd sammen med Kanonbaadene, hvorimod Nymphe,
der havde faaet Skorsten og Damprør beskadiget af et Skud, en kort
Tid maatte mindske Fart og forandre Kurs medens Skaden blev
udbedret, men derefter igjen med fuld Kraft stod indefter imod
Swinemiinde sammen med Arcona.
Afstanden imellem de to Eskadrer forstørredes efterhaanden mere
og mere under Løbet, Skydningen døde hen lidt efter lidt og Kl. 45/, var
Fægtningen til Ende. De fiendtlige Skibe var paa dette Tidspunkt omtrent 1/2 Mils Vei forud for de danske og naaede Swinemiinde henved
Kl. 8 om Aftenen. Fyret var bleven tændt, men saasnart Arcona og
Nymphe var indenfor Havnehovederne, blev det slukket igjen. Efter et
kort Ophold gik Fregatten atter tilsøs Nord paa, fulgt af Skjold, og
et Stykke sønden for Griefswalde Fyr stødte Eskadrens øvrige Skibe
igjen til Flaget. Tabet havde ikke været stort paa nogen af Siderne;
den danske Eskadre havde 3 døde og 19 saarede, den preussiske 5
døde og 8 saarede. Forsøget paa at drive den danske Blokadeeskadre
bort og derved frigjøre de tyske Skibe til Deltagelse i Hærens Operationer var mislykket og blev heller ikke senere fornyet i Løbet af
Krigen.
I den Eskadre, som Ministeriet ved Midten af Marts Maaned
forberedte sig paa at afsende til Nordsøen, var Skruefregatten Niels
Juel udseet til at være Kommandoskib. Fregatten, der siden Krigens
Udbrud havde krydset i Nordsøen og den engelske Kanal, blev nu
hjemkaldt, for at gaa i Dok og blive unde1ikastet et Eftersyn paa
Værftet inden den atter gik tilsøs. Hvad der bestemte Ministeriet
til at afsende en Søstyrke til Nordsøen, var den Omstændighed, at
Øslerrig nu ogsaa tænkte paa at optræde som krigsførende Magt
paa Søen og udrustede en Flaadeafdeling, hvis Maal foreløbig var
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Nordsøen. Det var ikke nogen ubetydelig Styrke der begyndte sin
Klargjøring til Togt paa de keiserlige Værfter, 1 Skruelinjeskib,
2 Panserfregatter, 1 Skruefregat og nogle mindre Skibe fik Ordre til
at ekvipere, og foruden disse var Skruefregatten S c h w ar zen b erg
og en Kanonbaad, der under Linjeskibskaptain v. Te g et t h o Il s

Ombord J>Dn Frcl{nltcn Nlcl5 Jut! l i 18G-l .

(lmer Fotogrnll.)

Kommando var paa Togt i den øsllige Del af Middelhavet hestemt
til at deltage i Ekspeditionen.
Den danske Eskadre, som under Orlogskaptain E. Suensons
Kommando var bestemt til at optræde i Nordsøen, skulde foruden
Fregatten Niels Juel bestaa af Korvetterne Heimdal og Dagmar.
Af disse Skibe var kun de to første tilstede, da Eskadren den 4de April
om Formiddagen forlod Kjøbenhavns Rhed for at afgaa til sin Station,
idet nemlig Dagmar allerede var i Nordsøen, hvor den havde afløst
Fregatten Niels Juel. Efterat have anløbet Kristianssand for et
ganske kort Ophold, uden at have truffet Korvetten, gik Eskadren
videre ad Helgoland til, hvor Dagmar den 12te April stødte til
Standeren.
Den første Uge her paa Hamburgerbugten hengik roligt. Eskadren
laa paa sin Station med bakkede Fyr, saa at Skibene kunde komme

Skruefregalten Niels Juel. 42 Kunoner. (1855- 79).
Niels Juel var del forsle af den Type Skrueskibe, som byggedes uden Gallon, og hvor den faste Sltcvn forlob heil ud I H med Sk,cgget . Omtrent ener somme Tegning
byggedes SJ1clland (1858), J ylland ( 1860), Peder Skram (1864), samt Korvellerne Helmdal ({856) og Dagmar (1861 ). Niels Jue) ,•nr Kommandoskib I Triefnlngcn ,,ed Helgoland 1864. (OrlogsvtcrOels Modelsamling).
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under Damp med kort Varsel; og naar Veiret tillod det, blev Tiden
anvendt til Kanon- og Geværeksercits, Evolutioner o. s. v. Om de
østerrigske Fregatter savnede Ministeriet i den sidste Tid Oplysninger;
men ved Midten af Maaneden kom de ønskede Efterretninger fra
Gesandterne i Paris og London, der meddelte, at de den 14de April
var ankommen til Brest. Disse Efterretninger blev straks pr. Ciffertelegram sendt til Eskadrechefen ved Helgoland og kom ham ogsaa
i hænde - men i ulæselig Tilstand, saa at han var i Uvidenhed
om Telegrammets Indhold. Endnu den 19de April
var han uden Efterretninger hjemmefra, og bestemte sig derfor til at detachere Korvetten Dagmar til Texel for at skaffe Underretning om de
fiendtlige Krigsskibe. Kort efter Korvettens Afseiling modtog Orlogskaptain Suenson over Helgoland
et feilagtigt Telegram fra den danske Generalkonsul
i London, der meddelte, at de østerrigske Krigsskibe
havde forladt Brest for at gaa til Cuxhafen og at
Linjeskibet Kaiser ventedes i næste Uge. Af Frygt
for at Dagmar ene skulde møde d~n overlegne østerrigske Styrke, samlede Eskadrechefen hurtigst mulig sine Skibe og stod for fuld Damp ned langs den
hollandske Kyst imod Texel, lrvot man traf Dagmar i god Behold, men uden Efterretninger om
Østerrigerne.
Da Eskadren efter denne lille Ekspedition den
21de April atter var ved Helgoland og heller ikke
her modtog hverken Telegrammer eller Breve, der
kunde give Oplysning om Situationen, bestemte OrSuensons Rnnber.
logskaptain Suenson sig, efterat have drøftet Sagen
sammen med sine Skibschefer i et Krigsraad ombord i Niels Juel, til
at forlade Krydsepladsen og afgaa til Kristianssand for at komme i
telegrafisk Forbindelse med Marineministeriet. Ved Ankomsten hertil
den 23de April om Morgenen afsendtes straks et Telegram for at
underrette Ministeriet om Situationen, og saa hurtigt det lod sig gjøre
fik Skibene Kulpramme paa Siden for at kunne være klar til at stikke
i Søen igjen. Som rimeligt er, kom den telegrafiske Efterretning om,
at Eskadren havde forladt sin Station Ministeriet uventet, da man
havde Grund til at antage, at Orlogskaptain Sue ns o n ligesom hidtil
var vel underrettet om de fiendtlige Skibes Bevægelser. Under disse
Omstændigheder var det magtpaaliggende, at Eskadren snarest indtog sin Station igjen paa Linjen Cuxhafen-Texel, hvor man ventede
at Mødet med den østerrigske Flaadestyrke maatte finde Sted; men
59*
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Forsigtighedshensyn gjorde det dog tilraadeligt, at Eskadren en lille
Tid holdt gaaende i Skagerak indtil Korvetten Dagmar kunde blive
ombyttet med den hurtige og krartige Fregat J y 11 and, der hidtil havde
hørt til van Dockums Eskadre. Naar dette kunde ske vidste man
ikke endnu med Bestemthed, men man vidste, al den øslerrigske
Eskadre var ankret paa Dovers Rhed og saaledes rykket Krigsskuepladsen et godt Stykke nærmere. Alle ombord havde en Følelse af,
at Afgjørelsen nærmede sig, enten maatte Jylland snart komme eller
ogsaa laa Nordsøen og Skagerak aahen for Fienden. Det vakte derfor
almindelig Glæde,
da Eskadrechefen
den 30. April modtog Ordre til at afvente Jylland udfor Kristianssand.
Den 5le Maj om
Formiddagen ankom den saa længe ventede Fregat,
og Nordsøeskadren var nu samlet. Forinden den
endelige Afseiling
sendtes .Jylland
ind til KristiansOmbord pan Frcgnttcn Jylluntl i l81i-L
sand for at fyldes
(Efter Fotugrnll).
op med Kul og telegrafisk melde til Kjøhenhavn om Forstærkningens Ankomst. Da
Fregatten den næste Formiddag alter stødte til Eskadren, medbragte
den Marineministeriets afsluttende Telegram:
Orlogskaptain Suenson, Fregat Niels .Juel, Kristianssand.
Modtaget Deres Depesche af Dags Dato. Intet Nyt. Lykkelig Reise.
Den 5tc Mai 1864.
O. Lii.tken.
Den østerrigske Eskadre under Linjeskibskaptain v. Tegetthoffs
Kommando, bestaaende af Skruefregatterne Schwarzenberg og Radelzky samtKanonbaaden Seeh und, havde havt en meget stormende
Opreise fra Middelhavet til den engelske Kanal. Kanonbaaden var bleven
efterladt i en Kanalhavn for at blive repareret efter et Havari, og de
lo Fregatter havde fortsat Reisen over Nordsøen til Nieuwediep, hvor
de den lste Mai forenede sig med en lille preussisk Styrke, bestaaende afKanonbaadene Basilisk og Blitz og Hjuldampskibet Adler,
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der under Korvetkaptain Kla tts Kommando havde været paa Togt
i Middelhavet ved Krigens Udbrud og nu paa Hjemreisen var tyet
ind i den hollandske Havn for at afvente Østerrigernes Ankomst.
Stormende Veir holdt den allierede Flaadeafdeling fast i Nieuwediep indtil den 3die Mai, da Tegetthoff dampede østerover imod
Cuxhafen med Kurslinjen lige paa Nordsøeskadrens Krydseplads;
men Veien laa fri og aaben, og efter en hurtig Overreise ankrede
Flaadeafdelingen paa Elben den 4de Mai om Morgenen, hvor dens
Ankomst blev hilset med Glæde.
Opholdet her blev imidlertid ikke
af lang Varighed, idet Tegetthoff
allerede den 6te om Aftenen stak
i Søen igjen for at rekognoscere
Farvandet omkring Helgoland. Da
han den 9de Mai om Morgenen
atter løb ind paa Elben uden at
have truffet de danske Skibe , fik
han gjennem Konsularagenten i
Hamburgtelegrafisk Meddelelse om,
at Suensons Eskadre var bleven
seet i Farvandet ved Helgoland.
Flaadeafdelingen laa stoppet paa
Floden, da Telegrammet kom ombord, Tegetthoff ankrede ikke,
men vendte og stod tilsøs med sine
J . L. Gottlieb.
Skibe, klar til at gaa den danske
(Ener Fotogrnll).
Eskadre imøde.
Da Solen stod op den 9de Mai 1864, laa Helgolandsbugten rolig
og blank i den friske Morgenbelysning. En fin Brise af SO. luftede
og krusede Vandet ganske let; enkelte Koffardiskibe, der med alle
Seil til efter beds le Evne benyttede den svage Kuling, var i Sigte,
og Fiskerbaadene fra Helgoland, der i Morgenstunden havde været
ude ved Garnene, laa endnu ved deres Arbeide eller var paa Hjemveien med Udbyttet af Fangsten, da den danske Nordsøeskadre kom
Nord fra, i Kjølvandslinje. med Kommandoskibet forrest. De danske
Skibe laa Kurs efter Helgoland, med Underseil, Mersseil og Bramseil
paa, og den svage Brise kunde næppe fylde Fregatternes svære Underseil. Paa Afstand saa den lille Eskadre saa fredelig ud; Solen spillede
paa Seilene og Mundingerne af Kanonerne i de aabne Porte paa
Batteriet, Folkene havde faaet deres The, Spulingen, Pudsningen,
kort sagt de daglige Arbeider inden Borde gik deres sædvanlige
Gang, og intet tydede paa, at man faa Timer senere vilde træffe
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Eskadren med Seilene beslaaede,
Dampen oppe og Folk.ene ved Kanonerne, klar til at aabne Ilden.
Henved Kl. 10 fik man ombord i Niels Juel (Orlogskaptain
Gottlieb), den engelske Fregat
Aurora (Kaptain Mc. Clin lock) i
Sigte inde under Helgoland. Paa
samme Tid saaes Røg i S. S. V., del
var den allierede Styrke der under
Damp stod Nord paa. Nyheden, at
Fienden var i Sigte, spredte sig som
en Løbeild over Skibene. Der blev
kigget over Rælingen og ud af Kanonportene, skjønt man endnu ikke
kunde se noget fra Dækket; men
P. C. Holm.
denne Uvirksomhed varede kun
(Ener Fologrnfl).
kort. Fra Kommandoskibet gik
Signalerne tilveirs: »Beslaa Seilene, - Sæl Dampen op «, og kort
efterat Seilene var gjort fast, Bramræerne og Læseilsspirene tagne
tildæks, var Dampen oppe og Skruen i Gang.
Efterat disse Arbeider var til Ende, blev der pebet til at skaffe.
Paa Batteriet sad Folkene med deres Skaffebakker og Ølkander
mellem Kanonerne, ganske som ellers, og henne ved Kabyssen, hvor
Kokken delle l\Iaden ud, var der
den sædvanlige Trængsel og Slimen.
Saasnart Skafningen var forbi blev
Signalet til »Klart Skib « heist, og
Jylland (Orlogskaptain Holm ) og
Heimdal (Kaptainløilnant Lund)
løb op paa bagbords Side af Kommandoskibet. Orlogskaptain Suenson stod paa Vagtsbænken, Maskinerne var stoppet for et Øieblik,
og idet han pegede ud imod Røgsøilerne og Masterne, der begyndte
at dukke frem over Vandet, sagde
han med en Stemme der kunde høres over hele Eskadren : »Der har I
Østerrigerne,Folk I Nu møde vi dem;
jeg stoler paa vi vil kjæmpe som vore
Sig,·. Lund .
tapre Kammerater ved Dybbøl le
( Ener Fotogrnfl).

Suenson I Kampen ,•cd Hclgolnnd.
(Mnlcrl nf Otto Bnche pnn Frederiksborg).
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All var nu klarl ombord i de danske Skibe. Eskadren stod rask
sønden paa i Kjølvandslinje naturlig Orden, men der , •ar el Stykke
Vei endnu ned til den allierede Flaadeafdeling. Venleliden var lang
og spændende, Folk.ene sad paa Dækket i smaa Grupper ved deres
Kanoner og smaasnakkede, medens Skriveren gik fra Kanon Lil Kanon
med sin Brændevinspøs i Færd med at uddele en Snaps til hver l\land.
Ølfadene stod aabne og fyldte.
Den allierede Flaadeafdeling var under Damp. Bramræer og
Bramstænger var taget tildæks, og i Frontlinjen med den kommanderende paa venstre Fløi stod Skibene Nord over.
Forinden Kampen nærmere beskrives, skal her til Sammenligning
gives en Oversigt over de lo Eskadrers Sl)Tkeforhold.
DEN DANSKE ESKADRE.
Artilleri

Nom. I
Hestekraft

Navn

18 Pds.
rlOel

Knnon

I

Samlet

30 Pds.
12 Pds. · 1
rlncl '· ' glnllobel
Knnon
Kanon

300
400

12

>

Jylland .............

8

4

H~jmdal ............

:rno

2

>

30
32
14

!J60

22

4

76

Niels .Juel ......... . .

Summa.

71

li

l{anon- 11
antal

Besætning

422
437
164

42

L_::

1023.

102

DEN ØSTERHIGSK-PREUSSISKE ESKADRE.
Art i Il eri
Navn

~ esteom
raft

68 Pds.
glnll.

Knnon

Basilisk ......

400
300
150
80
80

2
1
1

Summa ...

1010

4

Schwarzenberg
Radetzky ... . .
Adler . .... . ...
Blitz .........

60 Pds.
glall.
Granalk.

30 Pds.
glatl.

124BnglndcPd. rln .l

Kanon

knno n

6
4

40
24

4
3

>

>

)

)

>
>

I

10

~.S Ptls.

rln.
' J{nnon

,
,

>

>

>

>

1
1

I

7

I

2

Besætning

50
31
2

,

,

64

Samlet
Kanonantal

498
372
110
66
66

2

2

I

87

li
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Denne Opgjørelse af Artilleristyrk.en paa begge Sider giver vel
den danske Eskadre en Overvægt af 15 Kanoner, men naar der sees

CHR. M&LSTED PINX.

KAMPEN VED 1
Ombord i Fregatten "N

~D 9 MAI 1864
war,enbcrg" brænder
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hen til. at det riflede Skyts ombord i de østerrigske Skibe var
Drejekanoner og altsaa kunde anvendes til begge Sider, vil de to
Modstanderes Styrke i Laget paa det nærmeste kunne betragtes
som hinanden lig.
Hvad Personellet angaar, var Besætningernes Størrelse ligeledes
hinanden temmelig jævnbyrdig, og begge havde nogen Tid været
under Kommando, saa at Organisationen og Indøvelsen maatte antages at staa omtrent lige høit. Paa et Punkt maa der dog indrømmes det danske Personel en Overlegenhed. Saavel Eskadrechefen som Skibscheferne, enkelte af de subalterne Officerer og de
ældre Underofficerer havde deltaget i den dansk-tyske Krig 1848- 50
og været i Ilden før, og denne personlige Krigserfaring, der for Eskadrechefens Vedkommende endog strakte sig videre, idet han som ung
Løitnant i fransk Tjeneste deltog i det bekjendte Søslag ved Navarino,
kan ikke lades ude af Betragtning ved Sammenligningen imellem de
to Besætninger.
De to fiendtlige Linjer nærmede sig imidlertid hinanden, og da
Klokken var 13/4, faldt det første Skud, det var det øslerrigske Kommandoskib, der aabnede Ilden paa meget lang Afstand· ombord i
de danske Skibe stod man klar ,·ed Kanonerne, og saasnart de
forreste Kanoner kunde begynde at bære paa Schwarzenberg , begyndte Skydningen ogsaa her.
Det saa et Øjeblik ud som om Tegetthoff kunde have til
Hensigt at gaa foran om den danske Linje og den·ed komme ilnellem Landet og denne, men da Niels Juel for at imødegaa denne
Bevægelse dreide Bagbord over, kom de to Linjer til at passere hinanden paa Styrbords Side. Da de to Linjer passerede hinanden paa
ca. 3000 Alens Afstand, Østerrigerne godt sluttede, medens Preusserne fulgte deres store Kammeraters Bevægelser længere vester paa
i Farvandet, udenfor virksom Skudvidde, tiltag Skydningen i Heftighed og Schwarzenberg og Radetzky modtog under Forbiseilingen
Laget fra alle tre danske Skibe.
Skuddene faldt Slag i Slag fra begge Sider saa hurtigt, at der
ikke mere var Tale om at tælle dem. Den svage sydostlige Brise
var ifærd med at dø hen, saa Krudtdampen hang tung og tæt
over Vandet , Skibsskrogene var ofte helt skjulte i Røgen, man saa
da kun Glimtene fra Kanonerne og de høie Reisninger, der ragede
tilveirs i den klare Luft. Ombord i de danske Skibe, hvis hele
Kraft koncentrerede sig paa de to østerrigske Fregatter, var Folkene
gaaede til deres Kanoner ved Kampens Begyndelse med samme Ro
og Orden, som til deres daglige Eksercits; under de første Skud fra
Schwarzenberg var der en alvorsfuld Stilhed udbredt over dem alle,
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men da først Ordren til al begynde Skydningen blev givet, var del,
som om Hornsignalet virkede forløsende paa hele denne Skare, der
hidtil havde staael uvirksom paa Batterierne : Kanonkommandørerne
traadte ud i Færdigstillingen, Folk.ene ved Haan<lspaderne arbejdede
med at bakse Kanonen, og fra dette Øjeblik var all i fuld Virksomhed
fra for til agter.
De østerrigske Projektiler begyndte nu at gjøre deres Virkning.
Et af de første Skud der traf, knuste det høire Ben paa Kadet, Greve
I
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Pla n o,·er Kampen ved Helgo land.

Tramp, der stod paa Dækket af Niels Juel. Ombord i .Jylland, der
som det midterste Skib i den tætsluttede danske Linje fik Broderparten af den fiendtlige Ild, havde de østerrigske Kugler allerede
krævet adskillige Ofre, men Skydningen fortsattes uforstyrret med
samme Ro og Præcision som hidtil og med stigende Heftighed.
De østerrigske Skibe kæmpede tappert. Granaterne slog ind gjennem Skibssiderne og sprang paa Batteriet, og ombord i Schwarzenberg, der under hele Affæren fornemlig var Skive for de danske
Artillerister, var Mandefaldet stort ved Kanonerne. To Gange kom
der Ild i Skibet, og ande1_1 Gang, da en Granat sprang paa Banjerne
over Nedgangen til det forreste Krudtmagasin og antændte Seilbeholdningen, var del kun ved den yderste Anslrængelse fra alle Sider, at
det lykkedes at blive Herre over Ilden paa dette farlige Sted.
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Kanontordenen havde nu snart i to Timer lydt paa Helgolandsbugten. De to Eskadrer havde under Kampen efterhaanden nærmet
sig den engelske 0, og Befolkningen herinde var paa Benene, alle
som en, for at være Tilskuere til denne Kamp, der udfægtedes under
deres Øine, og paa Højderne ovenfor Byen stod Helgolænderne i

Rndelzky.

De dnnske Skibe.

Schwarzenbcrg.

Knmpen ved Helgoland.
(Ener en Skitse, udfart lrnrt ener Træfningen nf dnv. Laltnnnt Victor Hnnsen, der deltog I den}.

smaa Klynger, stirrende ud over Søen, hvorfra Kanonerne dundrede,
saa Vinduer og Døre rystede.
Fregatten Aurora havde ligget til Ankers Sønden for Helgoland.
Da de to Eskadrer ved Middagstid nærmede sig hinanden, hev Sir
Leopold Mc. Clintock sit Anker hjem og laa nu med Dampen
oppe, som Øienvidne og Dommer ved Kampen.
Klokken var omtrent 31/2 Eftm.; den tætte, hvide Sky, hvorfra
Kanonerne stadig glimtede, var efterhaanden trukket nærmere mod
Øen, og pludselig viste der sig et Syn, som bragte Røre blandt Tilskuerne. Ud af Krudtdampen dukkede Skroget af en svær Fregat
med strøgne Bramstænger, der satte Kursen ind imod Land. Fortoppen var i Brand fra Merset og opefter; fra den brændende Reisning væltede den graagule Røg frem, medens Skibet gik med fuld Fart
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indefter, og midt i Røgen øinede man Flammerne som et brændende
Baal. Det var det østerrigske Kommandoskib, Fregatten S c h w ar zenb erg. Det Skud~ der bevirkede dette, var en Granat der sprang i Bugen
af Fregattens Fore-Mersseil og antændte det tørre Seil og Tougværk
med rivende Hurtighed. Branden stod ikke til at slukke, da Slangen

Træffere pnn Fr.:gntt en Schwnrzcnberg.

til Maskinpumpen, den eneste der kunde drive Vandet saa høil tilveirs, var bleven overskudt og Skibets Fart drev Flammerne agler
efter. Der var under disse fortvivlede Omstændigheder ikke andet

Træffere pnn Fregatten Jyllnml.

at gjøre, hvis Skibet skulde frelses, end at afbryde Kampen og søge
ind til Helgoland. Schwarzenberg lagde sit Ror Bagbord, forcerede
Farten og stævnede bort fra Valpladsen, fulgt af de preussiske Kanonbaade. Ved Schwarzenbergs Bortgang kæmpede Radetzky en kort
Tid endnu, men Modstanden var uden Kraft.
Den danske Eskadrechef gav nu ved Signal Ordre til sine Skibe
om at falde 8 Slreger Styrbord over, for i Frontlinje at forfølge
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Fienden, men i det Øieblik Manøwen skulde begynde, blev Jyllands
Styreapparater, Ratline og Grundtallie paa en Gang overskudt af en
Granat, og Skibet lyslrede ikke længere Roret. Det varede kun nogle
faa Minutter saa var Skaden udbedret og Fregatten kunde sætte fuld
Fart paa ind imod Helgoland, men den kostbare Tid, hvor Eskadrens
hurtigste Skib laa stoppet, var gaaet tabt, og den allierede Flaadeafdeling naaede frelst ind paa neutralt Territorium.
Den danske Eskadre, der til Afsked havde sendt Østerrigerne
det glatte Lag, var ved Forfølgelsens Ophør
en Afstand af 4- 5

-=

__
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Frcgntten Schwarzenberg efter Kampen.
(Efter Fotogrnfl).

Kml. dreiet NO. over og blev foreløbig liggende. Efterat have indtaget nogle Timers afventende Holdning udfor Helgoland og man
ombord havde seet Schwarzenbergs brændende Fokkeraa og Forstang
styrte ned, bestemte Eskadrechefen sig til at løbe over til Smaldyb
for at træffe Aftale om de saaredes Ilandsættelse.
Ombord i Schwarzenberg var Ilden ud paa Aftenen omsider
bleven slukket. Ved Midnatstid lettede Te g ett h o ff med sine Skibe,
og med alle Lanterner og Lys slukkede fortsattes Reisen begunstiget
af Mørket til Cuxhafen, hvor Eskadren ankrede næste Morgen tidlig.
Samme Nat modtog Orlogskaptain Suenson over Helgoland et
Telegram, der beordrede ham tilbage til Norge. Ministeriet havde
nemlig nu, da Vaabenhvilen stod for Døren, opgivet Haabet om, at
et Sammenstød mellem de to Eskadrer vilde kunne naas inden Fiendt-
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lighedernes Ophør, og bestemte sig derfor til at kalde Skibene tilbage
til Norge.
I Kristianssand, hvor de danske Skibe var Gjensland for den
varmeste Sympati fra alle Sider, fandt de faldnes Begravelse Sted
den 13de Mai under stor Høilidelighed. Samme Afteff sattes Kursen
hjemefter og Søndag Morgen den 15de Mai passeredes Kronborg paa
Veien ned til Kjøbenhavn, hvor den hjemvendte Nordsøeskadre blev
modtaget med Jubel af Hovedstadens Befolkning.
Den Glæde der blev lagt for Dagen ved Eskadrens Hjemkomst,
blev følt over hele Landet. Man vidste vel, at
det Vaabenheld som Marinen havde tilkæmpet
sig i Nordsøen, ikke vilde kunne faa nogen virkelig Indflydelse paa Krigens Gang, men Nationen
trængte netop nu, da den
sørgeligeVaabenslilstand
stod for Døren, til noget
der kunde løfte Stemningen , og derfor blev
ogsaa Efterretningen om
Kampen ved Helgoland
følt som et forfriskende
Pust fra Søen .
I{ un to Dage efter
Mindesmærl,c for de fn ldnc pnn lfrlstlnnssnnds l\lrhcgnnrcl.
Kampen ved Helgoland
afsluttedes en Vaabenstilstand, der begyndte den 12Le Mai om Middagen og skulde vare en Maaned.
Det var nemlig omsider lykkedes Lord Rus se 11, efter mange
Anstrængelser, at formaa de Magter, som i sin Tid havde undertegnet London protokollen, til at gaa ind paa at lade afholde et
Møde i London; men de tyske Regjeringer trak Tiden ud, og først
den 25de April indfandt deres Repræsentanter sig i London, hvorefter Møderne tog clE:res Begyndelse. Det eneste, man kunde blive
enig om, var Vaabenstilstanden, under hvilken Hærene skulde beholde
den Stilling, de havde ved dens Begyndelse, og Blokaden ophøre.
Skibene kaldtes som Følge heraf hjem og fik Station dels i Kjøge
Bugt dels i Sundet, medens adskillige af dem benyttedes til Troppetransport.
De Delegerede i London kunde ikke blive enige. Lord Russcll
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gjorde sig al Møie for at mægle og tilbød Tyskerne at søge at formaa de Danske til at afstaa det ene Stykke af deres Land efter det
andet· men forgjæves. Den eneste trofaste Støtte, de Danske havde
ved Mødet, var den svensk-norske Afsending Grev Wachtmeister;
men han formaaede intet. Flere Forslag kom frem, om Hertugdømmernes Forening og Adskillelse fra Danmark, om Sønde1jyllands
Deling efter forskjellige Linjer, om et neutralt Bælte mellem Danmark

Llnjesklbel Skjold.

Karv. Dngmnr.

Pnnserbnlt. Ro1' Krnke.

Korv. Helmdnl.

Kon·. Thor.

Dnnske Orlogsskibe I I 80~.
(Ener el snmtldigl Billede, tegnet nf C. Bnngoe).

og Tyskland m. m.; men alt forkastedes fra den ene eller den anden
Side. Hermed gik Tiden hen, og da man endnu nærede et svagt
Haab om at komme til et Resultat, blev Vaabenstilstanden forlænget
til og med den 25de Juni.
Under disse kritiske Forhold, da Krigen truerle med igjen at
bryde ud og en større Afdeling af den østerrigske Flaade kunde
ventes til Nordsøen, samledes i Bugten ved Kiel, under Kommando
af Kontreadmiral van Do c k u m, alle de danske Krigsdampskibe,
som var til Raadighed, for at indøves i samlet Flaadeseilads og
være rede til at tage imod, hvad der maatte komme. Her i dette
Farvand, mellem Fehmern, Langeland, Ærø, Slesvig og Holsten, her,
hvor Kristian den fjerde kæmpede paa Trefoldigheden den lste
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Juli 1644, lwor Gabel seirede over ,\7achtmeister den 24de April
1715 og Tordenskjold forfulgte sin tilkommende Fregat Hvila Ørn,
her, hvor saamange mærkelige Begivenheder er forefaldne i Tidernes
Løb, samledes nu, i Junidagene 1864 en efter vore smaa Forhold
virkelig betydelig Søstyrke, den kraftigste Flaade, Danmark havde
havt forenet i Søen, siden Flaaden ranedes 1807. Der var Panserfregatten Dan e bro g og Panserbatteriet Rolf Krak e ; der var Linjeskibet Skjold , Fregatterne Jylland, Sjælland, med Admiral van
Dockums Kommandoflag, Niels Juel , med Kapt. Suensons Kommandostander, og Tordenskjold ; der var Korvetterne
Dag m a r, H e i m dal og Thor,
SkonnerterneAbsalon, Fylla
og Diana, saml Hjulbaadene
Holger Danske og H e kla, tilsammen 15 kampdygtige Krigsdampere med 233 Kanoner og
3800 Hestes Kraft. Flaaden
havde sin Ankerplads ved den
sydvestlige Kyst af Langeland,
hvor den var opstillet i to Linjer
langsmed Landet, de store Skibe
i den yderste de mindre i den
inderste Række. Hver Dag, naar
Omstændighederne tillod del,
lettede hele Flaaden og dampede ud i Bugten, hvor der
li. P . l\olhc
foretoges ctlle Slags taktiske
Øvelser med Orden og Præcision. Snart laa Skibene i Kjølvandslinje, snart i Fronllinje; nu i en, to eller tre Delinger ; og fra Fehmern,
den holstenske og slesvigske Kyst kunde Tyskerne daglig se den
stærke Røg ude over Søen, hvor de danske Skibe laa beredte til at
møde Fienden.
Ved Vaabenhvilens Udløb i Slutningen af Juni Maaned belavede
Flaadens Skibe sig paa at indtage de Stationer, som de skulde have
ved Fiendtlighedernes Gjenoptagelse. Med størst Interesse imødesaaes
Begivenhederne ved Eskadren i Østersøens vestlige Del, Orlogskaptain
Muxoll, hvis Hovedopgave var at understøtte Hæren ved Forsvaret
af Øerne. Panserbatteriet Rolf Krake, Orlogskaptain Rothe, der
under Dybbølstillingens Beleiring forskjellige Gange havde ydet god
Tjeneste i denne Retning, var Eskadrens kraftigste Skib, og til dette
knyttedes endel Forventning ved Krigens Gjenudbrud, hvor Fiendens
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Overgang til Als kunde forudsees at ville finde Sted i den nærmeste
Fremtid.
Rolf Krake, der under Vaabenhvilen haYde været detacheret til
Eskadren i Østersøens østlige Del, naaede paa Grund af stormende
Veir først tilbage til sin Station paa Augustenborg Fjord efter Fiendtlighedernes Gjenoptagelse. Da Overgangen til Als fandt Sted Natten
til den 29de Juni, laa Batteriet paa sin sædYanlige Ankerplads med
saa megen Damp at der straks kunde gaas an med Maskinen uden

Pohserl}otterlel Rolf Kroke og Ponsertregotten Peder Skram (1864).
(Tegning af C. Boogoe.)

foregaaende Varsel, og naaede efter Alarmeringen frem til den nordlige Indgang af Alssund ud for Arnkils Øre paa et Tidspunkt, hvor
allerede 7 fiendtlige Batailloner havde faaet fast Fod paa Øen, men
intet Artilleri var bleven overført, og endnu havde de danske Reserver
ikke grebet ind i Kampen. Fra denne Standplads blev Sundet beskudt
af Rolf Krakes svære Taarnkanoner med saa god Virkning, at Farvandet hurtigt blev renset for fiendtlige Baade, og al Overførsel af
fiendtlig Militær over Alssund foreløbig blev fuldstændig stanset.
Ombord i Rolf Krake var man imidlertid uvidende om de virkelige
Forhold under Kampen paa Kysten af Als, man drog sine Slutninger
efter Geværskuddenes Retning, man vidste ikke, at de danske Reserver
endnu stod urørte, og da Skydningen trak sig mere sydlig og blev
svagere, antog Chefen, at Forsvaret var opgivet, og bestemte sig til
Vor Somogt. D.
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at ophøre med Skydningen og forlade Alssund. Da Panserbatteriet
efter at have ligget paa sin Station ca. 8/, Time forlod Alssund for
at medvirke ved Optagelsen af forsprængte Troppeafdelinger, var Dagens Skjæbne afgjort; Passagen over Sundet var nu fuldstændig fri
og Preusserne gjenoptog uhindret Overførelsen af Tropper, Kanoner
og Heste med stor Kraft.
Foruden i Østersøen og Nordsøen optraadte Landets maritime
Kræfter endnu et Sted under Krigen, nemlig paa Hertugdømmernes
Vestkyst, hvor Vesterhavsøernes Forsvar var i Hænderne paa Kaplainløilnanl 0. C. Hammer (Portræt Side 776). De mange og forskjelligartede Krav som stilledes til Flaadens Personel og .Materiel under
Krigen, bevirkede al Marineministeriet ikke saa sig i Stand til at
lægge nogen Krall i Vesterhavsøernes Forsvar. Der manglede baade
tilstrækkeligt Mandskab og Farløier, men det lidet som del efterhaanden lykkedes at skaffe tilveie af Kanonjoller, Krydstoldlarløier
og mindre Dampskibe, blev brugt med stor Ufortrødenhed ar Kaplainløilnanl Hammer, hvis Kjendska b til Forholdene paa Vestkysten salte
ham i Stand til at levere flere heldige Smaatræfninger i del vanskelige
Farvand mellem Øerne og langs Kysten og til at holde sig indtil
Slutningen ar .Juli Maaned, hvor han umiddelbart forinden Vaabenhvilens Indtræden maatte overgive sig til en kombineret øslerrigskpreussisk Søslyrke, hvorved alle Vesterhavsøerne med Undtagelse af
Fanø kom i Fiendens Besiddelse.

Whilchendlorpcdocns U,h lkllngsstmllcr.
Øverst: den ældste " 'hitchc:idtorpcdo. Nederst: Lupins Torpedo der guv \Vhltchcml hans Ide. I Midten:
moderne \Vhitchcmllorpcdo, gjenncmsknnrcn til Undcr,·lsnlngsbrug.

SØKRIGSVAABNENES SENESTE UDVIKLING
DANMARKS SØKRIGSMATERIEL.

V

ed Aaret 1864 hørte man første Gang Tale om, at den engelske
Kaptain W hit e head havde foretaget nogle Eksperimenter med
et nyt Krigsvaahen, den saakaldte se\Ybevægende Torpedo. Miner
eller Torpedoer, udlagte til Spærring ar et Farvand, havde vel tidligere
været kjendt, men her var noget ganske nyt, en Torpedo , der selv
bevægede sig fremad imod sit Maal. Den Whiteheadske Torpedo
var tilspidset i begge Ender, forfærdiget af ganske tynde Staalplader
og drevet l'rem uuder Vandet af en lille Maskine, der bevægedes med
sammenpresset Luft. I Torpedoens spidse Ende var indsat en Ladning af Skydebomuld. Efter nogle heldige Forsøg i England, hvorved Trækorvetten l 'A i g I e blev sendt tilhunds af et velrettet Skud,
havde den Vl hiteheadske Torpedo gjort sin Indtrædelse blandt de
maritime Angrebsvaaben ved Siden af Kanonen og Vædderen.
Torpedoen udvikledes hurtigt. Medens de først am•endte Eksemplarer kun bevægede sig ganske langsomt med 7- 8 Knobs Fart
og gik meget usikkert baade i Dybden og i Sideretning , forøgedes snart Farten , først til 18, saa til 25 og er nu helt oppe
paa 35 Knob , og den s Afvigelse, i Dybde og Sideretning er praktisk talt kun forsvindende. Ladningen er bleven forøget fra 9 til
100 Kilogram Skydebomuld, Luftbeholderen gjort større og Tryk60"
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ket forstærket, saa at Skuddistancen nu er vokset til omtrent 3000
Meler. Paa saa lang Afstand skydes der dog kun imod stilleliggende
Maal; mod Skibe under Fart gaar man derimod ind paa saa kort
Hold som mulig. En moderne Whileheads Torpedo veier ca. fiOO
Kilogram og koster henved 9000 Kr.
Torpedoen er . et ca. 5 Meter langt, cigarfonnet Staallegeme, hvis Vægt er ca. 500 Kilogram. I dens forreste Ende er anbragt en
konisk Staalspids, der ved el Stød imod en
Gjenstand (Skib) bringer Ladningen til al
eksplodere. Denne sidste bestaar ar ca. no Kilogram Skydebomuld indesluttet i Ladningsrummet umiddelbart
bagStaalspidsen.MidLskibs ligger Luflkjed-

llnlcpurtlct ~•f en sprtcngt TurpL"tlo lugt ovc np:m en hel.

len, der indeholder Drivkraften, komprimeret
Lun al' indtil 150 Atmosfæres Tryk. l den
agterste Del findes de f'orskjellige Maskiner til Fremdrivning og
Styring anbragte, nemlig Drivmaskinen, en 3 Cylinder Maskine,
der bevæger de to bag hinanden siddende Skruer, og de Lo Styremaskiner, der ved Hjælp af Ror automatisk styrer Torpedoen i et
vandret og lodret Plan, hvorved denne bevæger sig i Udskydningsretningen og i en bestemt Dybde, som Regel 3- 4 Meter under Overfladen, for at kunne ramme det fiendtlige Skib under Panserbeskyttelsen. Den agterste spidse Ende af Torpedoen danner Halepartiet,
som omslutter Skruen og bærer de vandrette og lodrette Ror.
Principet for Dybdereguleringsmaskinen er en Kombination af et
Pendul og et Stempel, paavirket af Vandets forskjellige Tryk efter den
Dybde, hvori Torpedoen bevæger sig, medens det for Sidestyremaskinen
beror paa et Gyroskop, der sættes i Bevægelse i Udskydningsøieblikket.
Naar Torpedoen eller Udskydningen trænger gjennem Vandel, sættes
Maskinen automatisk i Gang; Torpedoen tager sin bestemte Dybde og
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Udskydning n[ en Stungtorpedo.

Torpedoskydning under hnlv Fnrl frn Esbern Snare.

bevæger sig paa den første Del af sin Bane gjennem Vandet med
en Fart af ca. 35 Knob, efterladende en bred Skumstribe fra Boblerne af den forbrugte Luft. Den kan udskydes fra en fast Installa-
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tion i Land, fra et langskibs eller tværskibs Undervandsrør eller fra
en dreielig Torpedokanon ombord, som et andet Projektil. Den indstilles i Forveien paa den Dybde og Distance, hvorpau den skal udskydes, og gaar ret som en Snor imod sit Maal og eksploderer i det
Øieblik, den træffer dette. Træffer den ikke, kan den stilles til al
flyde op i Overfladen eller synke tilbunds, som man ønsker det,

Torpcdospr;cnl{n lng.

og i de seneste Aar har man ogsaa l'undel Midler Lil al bringe den
til at gaa i hvilkensomhelst Kurve eller Vinkel, hvad der fra f'aste
Torpedobatterier i bugtede, indelukkede Farvande kan være en stor
Fordel.
Den Whiteheadske Torpedo kunde udskydes fra ethvert Krigsskib som indrettedes dertil, men den rigtige Udnyttelse al' det nye
Vaaben forlangte dog sin egen særlig indrettede Skibstype, Torpedobaaden. Der krævedes et Fartøi, der kunde bringe den skjult og
useet frem paa saa nær Skudhold som mulig og som havde Hurtighed nok til i kort Tid at indhente og angribe et hvilketsomhelst
Krigsskib. Del var Firmaet Thornycroft i England, der først tog
fat paa al løse denne Opgave og leverede sin første Torpedobaad i
Aaret 1873, et lille Fartøi paa 10 Tons, der havde en Hastighed af 15
Knob. Men Udviklingen tog hurtig Fart, og allerede i 187H kunde

823

et andet bekjendt engelsk Værft, Yarrow, præstere en Torpedobaad
paa 40 Tons, 500 Hestes Kraft, '.l2 Knobs Fart, og to UnderYandsrør i Bougen til Udskydning af Whiteheads Torpedoer.
Hermed var Torpedovaabenel skabt. Det var den svageres Vaaben
imod den stærkere, de
smaa Staters imod de
store, et Forsvarets
Vaaben, idet Torpedobaadene efter deres
Egenskaber ikke egnede
sig for de aabne Have,
men havde deres naturlige Operationsfelt i
/ 1
Nærheden af egen Kyst
og helst i indelukket
Farvand, i Fjorde, Bugter og Vige og mellem
Skjærgaardens Øer.
De store Slagskibe
maatte nødvendigvis
skaffe sig et Middel til
at holde sig disse smaa
lynsnare og dødbringende Fiender fra Livet.
Hertil var Kassematog Taarnskibenes svære Skyts ubrugeligt. Et
Batteri af lettere Kanoner blev saaledes en
Norsk 2den Klasses Torpcdobuud klar 111 Skud.
Nødvendighed og havde
tillige den Opgave at beskyde Slagskibenes ubeskyttede For- og Agterpartier. Hertil kom, at de store Mariner foruden at bygge pansrede
Slagskibe snart begyndte at bygge upansrede Skibe af stort Deplacement og Fart, de saakaldte Krydsere, hvis Opgave var at beskytte
Landets egen Søfart og Handel og ødelægge Fiendens, samt tjene
som Rekognosceringsfartøier for Slagskibsflaaderne. Ogsaa mod disse
Skibe var en Bestykning af lettere Artilleri nødvendigt, og til dette
Øiemed fordredes forholdsvis kraftige og langtrækkende Kanoner
med Projektiler af stor Sprængvirkning, medens Kampen imod
Torpedobaadene krævede fortrinsvis smaa Kanoner, der hurtig og
let lod sig rette ind og som kunde afgive det størst mulige Antal
Skud i den korteste Tid. Slagskibene fik paa denne Maade tre for-
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skjellige Slags Kanoner i deres Bestykning, det svære Taarnskyts, det
sekundære Batteri med 12- 15 cm. Kanoner, der placeredes bag lettere
Panser, og endelig de smaa, hurtigskydende Kanoner, der anbragtes
udækkede paa Overbygningen, Broerne og i Mersene. Disse Krav
førte til Bygningen af Krigsskibe, der skulde blive Grundlypen for
de moderne Slagskibe i de større Mariner, Skibe med betydelig Fart
og af meget stort Deplacement, 10,000 Tons og derover, bæltepanserede
og med de svære Stykker Skyts opstillede i lukkede, pansrede Taarne
eller skydende over Taarnets øverste Rand (Barbetle-Taarne). I denne
Retning er Udviklingen gaaet i alle de store Mariner, og i de fleste
lagdes størst V ægt paa et
kraftigt Artilleri og en stærk
_--~Gi--=-·~ Panserbeskyttelse, kun i
England, Kolonirigel, hvis
Handel og Besiddelser omspænder hele Kloden, stilledes ret naturligt Kravene
om Skibenes Sødygtighed
og Plads til stor Kulbeboldning i første Række.
Foruden Kanoner, Vædder og Panser er et moderne
Slagskib ogsaa forsynet
/
med
Apparater Lil UdskydHo lschlsslrnnon.
ning af Torpedoer, der anbringes under Panserdækkel, enlen faste, tværskibs Rør eller Udskydningsrør i Bougen af Skibet. Et saadanl moderne Skib er desuden
altid udstyret med et slorl og kompliceret elektrisk Anlæg Lil Frembringelse af Lys og Kraft. Alle de mange Rum bande over og under
Panserdækket oplyses af elektriske Glødelamper, og fra Overbygningen,
Broer og Mers kaster vældige Projektører deres Straalebundter ud i
Natten for at sikre Skibet imod Torpedobaadsangreb og vise Kanonkommandørerne deres Maal. I en mørk Nat og under gunstige Veirforhold vil et Skib med gode Projektører kunne opdage en Torpedobaad i ca. 2500 Meters Afstand. Hvis Torpedobaaden ikke affyrer
sin Torpedo før paa 1000 Meter, maa den altsaa gjennemløbe 1500
Meter under fiendtlig Beskydning, inden den afgiver sit Skud, hvilket
med 25 Knobs Fart vil kunne gjøres paa 1 Min. 55 Sek.
Det er derfor absolut nødvendigt for de store Skibe og navnlig
for en hel Eskadre, der ligger til Ankers, at sikre sig mod disse
Angreb af yderste Evne. Og hertil anvendes da foruden Projektørerne
Udkigsfarløier. Ved Projektører, dels paa Kysten og dels ombord i

Anlitorpcdobumlsknnon pnu cl norsk Punsersklbs J\ommumlohro

J{unonchsercils i den norske Murine med moderne hurllgsl<ydende Kunon.
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udlagte mindre Skibe, dannes en Kreds af' Lyskegler, som afspærrer
Flaaden l'ra mulige Torpedobaadsangreb. Kredsen maa were saa stor,
at den ligger udenfor Torpedoskudsaf'sland til Eskadren. EnhYer fiendtlig Torpedoband, som vover sig ind i denne Kreds, vil øieblikkclig bliYe
opdaget og beskudt, og da Afstanden til Lyskeglen kjendes, kan man
gaa ud fra at Skydningen vil blive af' god Virkning. Som Udkigsf'ar-

Slæ\'nlrnnoncn nlfyres (Potogrull).

tøier benyttes hurtige Farløier, der holde gaaende saa langL ude, al
de ikke forhindrer Beskydningen ar fiendtlige Torpedobaacle, som
kommer ind i Lyskeglerne.
Af andre Forhindringer kan nævnes Flydelrosser og Flydenel,
beregnede paa at komme ind i Skruen paa de fiendtlige Torpedobaade, saa at de bliver ude af Stand til at bevæge sig, og endelig
kan der anbringes Staaltraadsnet, ophængte paa Bomme tværs ud
fra Skibssiden, for at opfange Torpedoerne inden de naar ind.
Disse Hindringer er dog ikke altid til at lide paa, da man ved
Bygningen af Torpedobaadene kan tilpasse baade Stævnen og Bunden saaledes, at de kan løbe over Flydetrosser og Flydenet, ligesom
ogsaa selve Torpedoerne forsynes med Sakse til at gjennemklippe
Torpedonettene.
De svære Kanoner ombord i Slagskibene og Taarnene manøvreres
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med hydraulisk Kraft eller Elektricitet og Siglemidlerne oplyses elektrisk, Krudt og Projektiler bringes fra Skibets Ammunitionsrum op til
Kanoneme ved elektriske l\fotorer. Elektriske Telegrafer, Indikatorer
og Telefoner overfører den kommanderendes Befalinger til Skibets mest
skjulte Afkroge, og den traadløse Telegraf sender sine mystiske Bølger
milevidt ud i Rummel med l\Ieldinger og Ordrer til Eskadrens øvrige

Aglcrlrnnoncn nlfyrcs (Fologrnll).

Skibe eller til Kystens Signalstationer. Næppe noget Sted i Verden er
paa saa snæver en Plads sammenhobet en saadan Række Eksempler
paa Menneskeaandens Snille og Seir over Naturkræfterne, som ombord
i et moderne Slagskib, hvor Teknik og Videnskab har anstrængt sig
til det yderste for at præstere det mest fuldkomne uden Hensyn til
Omkostningerne.
Den sørgelige Revers af Billedet er, at al denne Sum af Kundskab, teknisk Dygtighed og Pengemidler er anvendt af Mennesker
for at ødelægge Mennesker, den ene Nation for at tilintetgjøre den
anden. Men længere er vi altsaa endnu ikke komne i Kampen for
Tilværelsen, end at det Folk som vil leve og eksistere maa regne med
Forholdene, som de nu en Gang er og ikke som de burde være.
Ellers har det kun Udsigt til at faa sine Landegrænser strøgne af
Verdenskortet.
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Snit gjcnncm cl tysk Punscrsldb, der ,·iser Opbrin i::{clscn

ar Ammunitionen

llJ Knnonen i Panscrtoarnct.

Efter i det l'oregaaende al have skildret Udviklingen af Søkrigens
vigtigste Faktor, Slagskibet, og kortelig omtalt Kanonen, Panseret og
Torpedoen, skal der nu sees lidt paa Udviklingen ar de øvrige maritime
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~loc.lcrnc l\ampskih ( Pohjcda, hyg,lcl i St. Petersborg 1901 ) .

.

,,

Moderne russisk Pundscrkrydser (Gromobol, bygget 1900).

Kampmidler i det omtalte Tidsrum. - Næst efter Slagskibet er i
alle større Mariner Krydserne den vigtigste Kampenhed. Medens den
førstes Opgave er at bekjæmpe Fiendens Slagskibe og derved erhverve Herredømmet over Havet, er Krydserens Opgave at beskytte
egen Søfart og Handel over de store Færdselsveie mellem Kontinen-
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terne, ødehcgge Fiendens og være de slore Slagskibsllaaders Speidere,
der langt fremskudle fra disse ilide skal opdage og rapportere Fiendens Sly1 ke og Bevægelser.
Medens Hovedsagen for Slagskibene er at være i Besiddelse ar
alle de kraftigste Angrebs- og Forsvarsvaaben, de størsle Kanoner
og del sværeste Panser, er de vigtigste Egenskaber for Kryd serne

l4æni{de- og Tværsnit nf et moderne Slngsklb.

stor Farl og Evne Lil al tilbagelægge betydelige Distancer og holde
Søen i lang Tid uden al behøve al supplere deres Beholdninger af
Kul, Proviant og Ammunition. For disse Krav maa Fordringen om
kraftigt Artilleri og god Beskyttelse vige og kommer førsl i anden
Række. I Halv~jerdserne byggedes i England Krydsere paa 3- 4000
To~s, med en Fart af 14- 18 Knob og et Batteri paa 13- 15 Middelkalibers Kanoner. Ellerhaanden som Maskinteknik og Skibsbygning
udviklede sig, forøgedes i de næste 20 Aar Deplacement, Fart og Bestykning og Krydserne fik Torpedobevæbning, Panserbeskyttelse og
forholdsvis svært og talrigt Skyts.
Denne Udvikling har ført til, at der nu maa skjelnes imellem
tre Klasser af Krydsere : Panserkrydserne, beskyttede Krydsere og
ubeskyttede Krydsere. De første nærmer sig stærkt til Slagskibene
baade hvad Deplacement, Panser og Bestykning angaar, men de
har større Farl, op til 23 Knob. Englands nyeste Type af Panserkrydsere har saaledes el Deplacement al' 14,000 Tons, Maskiner paa

I Mnskinrummel.

Fyrrummet.
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30,000 Hesles Kraft og 2:-1 Knobs Farl. De beskyllede Krydsere har
i Reglen et Deplacemenl ar 3- 6000 Tons og en Fart ar indti l 2::l Knob.
Deres Beskyllelse heslaar i et gjennemgaaende Panserd:ck og Skjolde
til Kanonerne. De ubeskyttede Krydsere , som der forønigl ikke
bygges flere af Lil virkelig Krigsbrug, har i Almindelighed el Deplacement ar 1800- 3000 Tons og en Farl indtil '.W Knoh .
En 1:ierde Klasse Skibe, der faar NaYn af Krydsere, er de snakaldle Torpedokrydsere eller Torpedojagere. Denne Farløistype skabtes af Trangen Lil al linde et Midde! til al ødelægge de bes\'ærlige
Torpedobande og opstod omlrenl samlidig
med disse, idel den
tyske i\Iarine allerede
i 1876 hyggede »Ziethen ~pan l000Tonsog
rn Knobs Fart. England og Frankrig kastede sig straks med
stor Kraft 0\'er denne
Opgave og byggede en
l\Iængde Farløier af
denne Type i de nærmest paat'ølgende 10
Frnnsl< Umlennndsbnud.
Aar, men Forsøget 111isIykkedes. I samme
Tidsrum var nemlig Torpedobaadenes Fart steget fra 16 til 2-1 Knob.
og det viste sig umuligt, at rua Torpedokrydserne op til mere end
20, hertil kom, al de var for store til at manøvreres med den nødvendige Hurtighed, naar det gjaldl Jagten paa de smaa Torpedobande.
Efterat adskillige Millioner var gaaet tabt ved disse Forsøg, opgav
man først i England og senere ogsaa i andre Mariner Torpedokrydserne som Skibstype. Men Tanken om at konstruere el Farløi,
der kunde tage det op med de farlige Torpedobaade blev derfor ikke
skrinlagt, men man forsøgte nu i Halvfemserne at gaa en anden Vei;
det store Deplacement paa 1000 Tons og derover blev opgivet, man
gik straks ned til ca. 250 Tons, hvorimod hele Vægten blev lagt paa
Maskinkraften.
Den første Baad af denne Type, der byggedes i England, Hav o c,
havde en Maskine paa 4000 ind. Hestes Kraft og kunde bringes op
til en Fart af 27 Knob, en Hastighed som hidtil intet Fartøi i Verden
havde naaet. Hermed var altsaa Tanken bleven til Virkelighed om
at konstruere en Skibstype, der var Torpedobaadenes Overmand, en

833
Torpedoødelægger, et søgaaende Skib, der med overlegen Fart og
kraftigt Artilleri kunde jage og indhente Torpedobaadene, og naar det
behøvedes selv kunde virke som Torpedobaad, idet dens lange lave
Skrog ikke var synderlig lettere at opdage end en virkelig Torpedobaad.
Torpedojagerne deles nu i to Klasser, nemlig de helt søgaaende,
som er i Stand til at følge Flaaderne paa deres Vei over Havet, og
Kystforsvars-Jagerne, der er noget mindre og ikke kan holde Søen

Undcrvnndsbnnden Prolcctor under Gong.

saa længe. Farten naar for de hurtigstes vedkommende op til ca.
32 Knob.
Foruden de tidligere nævnte Skibstyper: Slagskibet, Krydseren,
Torpedobaaden , Avisoen og Torpedobaadsødelæggeren, der udgør
Hovedbestanddelene i enhver moderne Flaade, er der endnu en
Type Krigsfartøier, der omtrent fra Midten af Aarhundredet har
udgjort en i sin Tid meget vigtig Bestanddel, ialtfald af de mindre
Mariners Materiel. Det er Dampkanonbaadene, en direkte Fortsættelse af de gamle Galeier og Rokanonchalupper, kun med Damp
til Bevægkraft istedetfor Aarerne, men fremdeles stævnbevæbnede, som
Regel kun med en enkelt svær Kanon forude. Det var i Almindelighed
mindre Skibe med en Fart af 8- 9 Knob og forsynede med to Skruer,
der tillod dem at manøvreres let og sikkert i snævre Farvande. Da
de skulde kunne optage Kampen selv med pansrede Skibe, maatte
de føre en meget svær Kanon, der som Regel optog al disponibel
V ægt, saaledes at intet blev tilovers for mindre Skyts og PanserVor SømngL D.
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beskyttelse. Kanonbaadene maalte derfor søge deres Sikkerhed i
deres ringe Størrelse, der for de gammeldags Kanoner kun · gjorde
Træfsandsynligheden ringe, og dels søge Dækning og Tilllngl paa
Steder, hvor de store Skibe ikke var i Stand til at følge dem. Saa
længe Panserskibene kun førle de gammeldags, langsomt skydende
Kanoner, var Kanonhaadene baade et effektivl og billigt Kyslfors,·ar,
men de mistede deres Værdi, da del hurtigskydende Artilleri i Fir-
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serne indførles, idel de savnede enhver Beskyttelse imod den Hagl
af Projekliler, som nu kunde sendes imod dem paa samme Tid,
som det svære Skibspanser blev uigjennemlncngeligt for deres egne
Kanoner. I den nyeste Tid bygges derfor ikke flere af disse l{anonbaade og i det hele taget maa de vel siges snart al være forsvundne
fra det egentlige Søkrigsmateriel og deres Virksomhed indskrænket
til Brug paa Floder, Fjorde og i Skjærgaarde samt til Havneforsvar,
hvor intet bedre haves. En anden Form af Kanonbaade var den
saakaldte søgaaende Kanonbaad. Det var i Grunden kun en forstørret Udgave · af de andre, Deplacementet omtrent dobbelt saa
stort med en svær Kanon foruden lettere Artilleri og forsynet med
Torpedoudskydningsapparat i Bougen. Meningen var, at disse Fartøier skulde være søgaaende og overtage Forsvaret af aabne Kyststrækninger. Som Krigsskibe havde de imidlertid samme Svagheder
som de mindre Baade og savnede den Fordel disse havde i deres
ringe Størrelse og store Manøvreevne.
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Som Afslutning paa Rækken af Krigsfartøier, store og smaa, skal
her endnu nævnes det allernyeste Vaaben, Undervandsbaaden.
De første Forsøg med denne gjordes i Frankrig i 1888, og omtrent samtidig i de forenede Stater. Først med Bygningen af den
amerikanske Baad Holland i 1897 og de franske Baade Morse og
Narval har dog Udviklingen af Undervandsbaaden taget Fart, og i

Sprængning nf en Skydebomuldsmlne, Inde! med 408 Pund tor Vægt.

flere af de store Mariner indgaar den allerede nu som et brugbaii
Led i Søforsvaret. Medens Torpedobaaden søger at bringe sin Torpedo frem paa Skudhold ved useet at liste sig ind paa sin Fiende,
kun beskyttet af sin egen store Hurtighed og sin ringe Størrelse, opnaar Undervandsbaaden det samme ved at dykke helt under Vandet
for saaledes usynlig og fuldstændig beskyttet at komme sin Fiende
ind paa Livet.
Medens derfor Torpedobaaden kun kan angribe om Natten, kan
Undervandsbaaden ogsaa gjøre det om Dagen og fortrinsvis om Dagen.
Dens svage Sider er dens ringe Fart - 7 a 8 Knob - og Vanskeligheden ved at opdage og forfølge Fienden. Under Vandet ser mannemlig saa godt som intet, og selv naar Baaden gaar i Vandfladen
er dens Synskreds overmaade indskrænket. Imidlertid e~ der ingen
Tvivl om, at Undervandsbaaden frembyder en ny Mulighed for Forsvaret og en ny Fare for Angrebet. Den supplerer Torpedobaaden og.
i et snævert Farrnnd, et smalt Løb eller ved en Havn er alene dens
Tilstedeværelse en Trusel imod Angriberen, en Trusel, hvis moralske:
61"'
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Virkning Yanskelig kan overvurderes. De nyeste amerikanske Undervandsbaade bevæges over Vandet af en Gasolin-Molor og under Vandet
ved et elektrisk Akkumulalorbalteri. De kan dykke ned paa nogle raa
Sekunder og kan være nogle Timer ad Gangen under Vandel uden
Gene for Besætningen. Frankrig er del Land, der har lagl mest
Kraft i Udviklingen al' sine Undervandsbnade og er utvivlsomt ogsaa
kommet længst i denne Helning. Den franske i\Iarine har allerede
36 Undervandsbaade færdige eller næsten rærdige og flere under
Bygning. De llesle af disse Baade er ar l\Iorse-Typen, indtil 180

l{ontrnmlnchnacl f:{uur ml fo r 11t odcla:~ge e n flcndllig Mlnespæ1·rlng

Tons store og gjør 12 i\Iil over og 8 Mil under Vandel. Deres Bestykning er 1- 4 l 'dskydningsrør for \Vhileheacls Torpedoer og Drivkral'len er Elektricilel. Desuden haves en anden Type, Narval, der
er beregnet paa ogsaa al bruges som en almindelig Torpedohaad.
De engelske Baade er i alt Yæsentlig al' Holland-Typen og del samme
er Tilfælde med en Undervandsbaad , der er under Bygning l'or den
svenske Marine.
Hermed er da omtalt alle egentlige Krigsskibslyper. Foruden
disse kræves i en moderne Marine en Mængde andre Fartøier, som
Hospitalsskibe, Værkstedsskibe, Transportskibe, Kulskibe, Mineudlægningsfartøier, Patrouillefa11øier, Bevogtningsfartøier samt endelig
Skole- og Øvelsesskibe for Personellet. I enkelte Mariner har man
desuden begyndt at anvende særlige Ballonfartøier med en Ballon
captif, der benyttes til Rekognoscering.
Det vil føre for langt at gaa nærmere ind paa alle disse Bestanddele af en moderne Flaade og vi skal derfor gaa over til kortelig at
omtale det stationære Søforsvar, Minerne og Torpedobatterierne.
Ideen al anvende UnderYandsminer ladede med Krudt, Lil Spær-
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ring af vigtige Passager og Indløb, er meget gammel. Man træffer
Beskrivelser af saadanne Miner saa tidlig som 1597, og i 1624 konstruerede Cornelius van Drebbel en Undervandsbaad med en
Stangtorpedo ~: en Krudtmine anbragt paa en lang Stang i Rougen
af Farløiet. Det er dog praktisk talt Nordamerika, der har Æren
af at have opfundet l\Iineforsvaret og udYiklet det til et hrugbart
Vaahen i Kystforsvarets Tjeneste. Først Da Yi d Bush n e 11 og senere
Robert Ful ton eksperimenterede med Undervandsminer.

Spr1cngnlng nf en Række Kontrnmlncr.

Minernes Anvendelse i Søkrigen skriver sig dog først fra den
amerikanske Borgerkrig i 1861- 65, under hvilken for første Gang
Floder og Havneindløb i stor Udstrækning spærredes af Krudtminer,
der enten forankredes i en vis Dybde under Overfladen eller surredes
til Rækker af Pæle, der var fæstede til Bunden. Disse Miner var i
Almindelighed Krudtminer, der ved en eller anden Mekanisme bragtes
til at eksplodere, naar det fiendtlige Skib stødte imod dem; men der
anvendtes dog allerede dengang Miner, der kunde affyres fra Land
ved Hjælp af Elektricitet, og flere Skibe ødelagdes under Krigen
baade af den ene og den anden Slags Miner.
Følgen var, at alle europæiske Mariner med stor Iver kastede
sig O\'er Konstruktionen af Undervandsminer og Etablering af Minespærringer, og Undervandsminen gjorde saaledes sin Indtrædelse i
Søkrigen omtrent samtidig med Panseret, Torpedoen og Elektriciteten. Denne sidste fandt nemlig straks en udstrakt Anvendelse ved
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Mineforsvarene, idet man benyttede den dels til Sprængning ar Minerne
og dels til al sætte de enkelte Minestationer i telegrafisk og senere i
telefonisk Forbindelse med hinanden indbyrdes og med Affyringsstationen.
I vor Tid er Mineforsvar ofte indrettet med elektriske Miner.
Disse kan enten affyres fra Land i det Øieblik man ved Hjælp

OrtogsværRcts Somlncslulion ved nru msnu.-svlg.

ar særegne Sigteapparater skjønner, al Fienden befinder sig over
Minen (Sigteminer) eller de bringes Lil at eksplodere idel det
fiendtlige Skib støder mod Minen og sætter el Kontaktapparat
(Strømslutteren) i Bevægelse, saa at den elektriske Strøm fra et Batteri iland kan gaa gjennem Tændpatronen og sprænge denne og dermed Mineladningen, der nutildags altid bestaar af Skydebomuld.
Minen selv er en cylindrisk Kasse af tynde Staalplader med hvælvet
Laag og Bund, hvori Ladningen er ophængt i en særlig Beholder.
Den holdes paa Plads ved et Anker, hvortil Minen er fæstet ved
en Staaltraadsline og reguleres til den rette Dybde under Vandfladen
ved Hjælp ar en særlig Mekanisme. Denne Dybde er i Almindelighed for Sigteminer ca. 10 Meter og for Stødminer ca. 3 Meter.
Undertiden anvendes ogsaa kombinerede Miner, o: en underliggende Sigtemine med en flydende Mine ovenover, hvori Strøm-
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slutteren er anbragt. Man sikre1: sig herved mod, at Fienden kan
passere Minefeltet i Taage eller Tykning, naar han ikke kan sees fra
Sigtestationerne, paa samme Tid som man kan lade egne Skibe passere over de dybtliggende Sigteminer, idet man da blot afbryder
Strømmen paa Affyringsstationen iland.
Vanskelighederne ved et Mineforsvar bestaar i at faa Minerne
hurtigt og nøiagtigt lagl paa Plads i Farvandet. Især gjælder dette,
hvor Bunden er ujævn og Farvandet udsat for stærk Strøm og Søgang. Udlægningen foretages af dobbeltskruede Dampfartøier, der er
særlig byggede til Mineudlægning og derfor forsynede med Dampspil
og Kraner forude og svære Kabelruller agter. Minerne udlægges da

Somlnckorpscts SkoleskllJc ved Brnmsnæsvig.
( Es bern Snore, Vedelbouden Soloven, Hjælperen, Torpedobund Nr. 13).

under langsom Fart, idet det hele System, Anker, Ankertoug, Mine
og elektrisk Kabel slippes fra Skibssiden idet Øieblik Fartøiet befinder
sig nøiagtig over Minens Plads i Minefeltet, hvorefter da Kablet bringes
iland til Affyringsstationen. Det er klart, at der til en saadan Udlægning, ·naar den skal foregaa hurtigt og sikkert, fordres megen Sømandsdygtighed og Øvelse, saavel hos Officererne som hos Mandskabet. I Undervandsminen har man et forholdsvis billigt og meget
effektivt ForsvarsYaaben. der ligesom Torpedoen og Undervandsbaaden i særlig Grad kommer de smaa og finansielt mindre heldigt
stillede Stater tilgode. Til hver Minespærring hører nødvendigvis et
Artilleriforsvar af hurtigskydende Kanoner, der kan bestryge Minefeltet og forhindre Fienden i at overskjære Kablerne eller sprænge
Minerne ved Kontraminer, samt en fuldstændig elektrisk Belysning
af Farvandet, for om Natten at kunne følge de fiendtlige Skibe med
Sigteapparater og Kanoner.
Selv med dette nødvendige Tilbehør lider dog Mineforsvar paa
mange Steder af den Svaghed, at der kræves temmelig lang Tid for at
bringe alt i kampfærdig Stand, hvortil desuden kommer, at Mineforsvar
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i det hele taget kun kan anvendes, hvor Dybderne ikke er altfor store,
helst ikke over 70- 80 Meter. Paa Steder hvor Passagen ikke er
af altfor stor Bredde og for nitid nt have et effektivt Middel til med
kort Varsel at hindre en pludselig fiendtlig Forcering, har man i
de senere Aar anlagt Torpedobatterier, ::>: faste Bn llerier ilnnd af
Udskydningsapparater for Whilehends Torpedoer, beskyttede ar Mur
eller Panser, eller hvor Naturforholdene tillader det anbragte i Fjeldsider eller Skrænter.

Pnnscrbatteriel Gorm.

E

fterat Søkrigsmateriellets Udvikling indtil den allernyeste Tid
i det foregaaende har været Gjenstand for Omtale i al Almindelighed, skal 11n i Korthed vises, hvorledes denne rivende Fremgang
paa den maritime Krigstelmiks Omraade indvirkede paa Søforsvaret
her i Landet.
Allerede i Begyndelsen af Tredserne, da man herhjemme for at
følge Eksemplet fra Udlandet belavede sig paa Anskaffelsen af Panserskibe, gjordes Begyndelsen med en Omdannelse af del i 1850 byggede
Trælinjeskib Dannebrog paa 72 Kanoner. Dannebrog forandredes
til en Panserkorvet med lukket Batteri paa 16 Kanoner, forsynedes
med Skrue og blev beklædt med Datidens eneste Pansermateriale,
Smedejærn, fra Stævn til Stævn. Skibet var færdig ombygget i Foraaret 1864 og naaede ogsaa at blive udrustet i Sommerens Løb, men
kom ikke, som Batteriet Rolf Krak e, til at deltage i Krigsbegivenhedernes Gang. Omtrent samtidig med at Trælinjeskibet Dannebrogs
Omdannelse til Panserskib fandt Sted, bestemte man sig ogsaa til at
pansre den ny Træ kruefregat Peder Skram , der var under Bygning paa Orlogsværftet og som blev færdig i 1866. Foruden disse
to Skibe forøgedes Flaaden paa dette Tidspunkt endnu med et tredie,
Panserfregatten Danmark , der var under Bygning i Glasgow og blev
kjøbt af den danske Regjering umiddelbart forinden Krigen, men først
kom her til Landet efter Fredslutningen, da det ikke lykkedes at faa
Skibet færdigt forinden Fiendtlighedernes Udbrud. Disse tre Skibe,
der efter en ikke meget virksom Tjenestetid igjen udgik af Flaadens
Tal , var alle søgaaende Fartøier og hørte til den ældste Type af
Panserskibe , Batteriskibene. De havde baade Seil og Damp som
Fremdrivningsmiddel , var "beskyttede med, et 4½ Tommer Smede-

l{orvellcn Dagmars Dæk fra midtskibs til ugler.
( Fra l(udetlogtel 1898),

Skydning med Torpedo frn Esbern Snnrc under Fart.
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jærns Panser i Vandlinjen og paa Batteriet og fø1ie deres Artilleri i
Bredsiden. De tre nævnte Skibe er de eneste søgaaende PansC'rskibe, som Danmark har ejet, idet Forholdene efter Krigen i 1864
kun henviste os til Kystforsvaret.
Af Kystforsvarsskibe havde Marinen under Krigen i 1864 foruden
Batteriet Ro 1f Krak e, de to pansrede Kanonbaade Ab s a 1o n og
E"sbern Snare, der allerede i Sommeren 1862 kom hertil fra England, hvor de var bleven byggede, og som saaledes kan betragtes
som Flaadeus ældste Panserskibe. De
var ligesom Fregatten Danmark byggede af Jærn, let pansrede med Smede;jærn
og rørte foruden en
60 Pds. Kuglekanon
og 2 mindre, riflede
Metalkanoner , der
var opstillede paa
Dækket uden nogen
Beskyttelse.
Medens de tidligere nævnte PanPunscrsklbcl Odin ( 1872).
serskibs - Nybygninger var foretaget i Udlandet, var man nn kommen saa vidt herhjemme, at Kjølen til det næste Kystforsvarsskib, Panserbatteriet
Lindormen, kunde lægges paa vort ege_t Orlogsværft, hvor det løb
af Stabelen i Sommeren 1868.
Omtrent samtidig med at Lindormen sattes i Vandet, paabegyndtes
Bygningen af et andet noget større Skib, Panserbatteriet Gorm, der
tre Aar senere, i 1871, var ude paa sit første Togt.
De to Skibe var af samme Type som Rolf Krake, hvad Pansringen og Artilleriets Opstilling i Taarn angaar; men de var betydelig
større, havde kraftigere Maskiner og sværere Kanoner.
Den Tilvækst af pansret Materiel, som Flaaden modtog i det
næste Tiaar, var Kasematskibene Odin og Helgoland, som begge
byggedes i Halvfjerserne.
Ar de to Skibe var Odin bygget først og ude paa sil første Togl
i 1874. Den var forsynet med en løs Spore, en svær, fortil tilspidset
Jærncylinder i Stævnen, beregnet til Vædder-Angreb, som senere forandredes til en fast Staalstævn, og Farten, der for de første Panserskibes Vedkommende (Danmark og Rolf Krake) kun vår ca. 8 Knob,
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beløb sig til 12 Knob. Hvad Artilleriet angaar, bestod Hovedarmeringen af 4 Stkr. 10 Armslrongske Forladekanoner ar Smedejærn,
som senere paa Hærens Kanonfabrik omdannedes til Bagladekanoner,
11

-------- ------ - - --- --------------,

Pnnscrbotterlel Helgoland ( 1878).

Knnonbandcn Fnlstcr (1873) .

og desuden førte Skibet endel lettere Skyts, der i Aarenes Løb blev
gjort mere tidssvarende og forøgedes med et Par automatiske Mitrailleuser af Maxims Konstruktion.
Helgoland , Danmarks største Panserskib, med et Deplacement
af ca. 5500 Tons, løb af Stabelen i Foraaret 1878 og , ·ar Aarel efter
ude paa sit første Togt. Den var ikke som Odin nogen ren Kasemat-
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type, idet den forreste Kasematvæg var udvidet til en halvcirkelformet
Panservæg, h,or Skibets sværeste Kanon, en 301/2 cm. Bagladekanon,
var opstillet til Skydning ret forud efter Barbettesystemet, saaledes

Pnnscrskibcl Tordenskjold (1880).

Krydscrfreg•llcn Fyn med Bnrkrcisning (1882).

nemlig, at ikke selve Kanonen, men kun Affutagen var beskyttet af
Panservæggen. Helgolands store Kanoner var alle Bagladekanoner
af Staal fra Krupp i Essen, og dets Armering bestod desuden af
nogle lettere Kanoner, der i Tidens Løb forøgedes med ende! Maskinskyts, baade hurtigskydende Hotchkiss Kanoner, og Mitrailleuser
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af Nordenfelts og Maxims Konstruktioner. Et større upansret Dækshus, hvormed Skihet er forsynet for og agter, gjorde det mere sødygligt. Lignende, men mindre Dækshuse lindes ombord i Odin
og Gorm. Helgoland Yar endelig det første Skib herhjemme, der
blev forsynet med Apparater til Udskydning af selvbevægende Torpedoer, og dets Maskiner, der indicerede 4000 Hestes Kral'l, Yar i
Sland til at give det en Fart af 131/2 Knob.
I Midten al' Halvljerserne, i Tiden imellem Panserskibene Odin

r

P:m sc rlmttcl'iel Shjohl ( 18116).

og Helgolands Bygning, frcmslod en ny Skibstype herhjemme, nemlig
Kanonbaadene med s,•:crl Artilleri, hvorlil Ideen var laant fra England.
I Danmark, hYor Kanonhaadssystemet \'ar godt kjendt fra Krigen med
England i Begyndelsen af Aarhundredet, slog Tanken om Dampkanonbaade, armerede med svært Artilleri, hurtigt an. Man Irnabede ad denne
Vei at kunne skaffe sig et virksomt Kystt'orsYar Yed at anbringe en
stor panserbrydende Kanon ombord i saa lille og billigt el Farløi
som muligt. Man gjorde Regning paa, at disse Smaaskibe, af hvilke
der kunde anskaffes et betydeligt Antal for det samme Beløb som
Bygningen af et stort Panserskib vilde koste, maatte kunne yde
et kraftigt Forsvar i vore Farvande og fra Smuthuller og grundt
Vand blive farlige Modstandere for de mere dybtgaaende, fiendtlige
Panserskibe.
I Tidsrummet 1873- 75 blev der bygget 5 af disse Baade med
den engelske Type som Model, nemlig Øresund, Store Belt, Lille
B e Il, Møen og Fa Ister, hvoraf de to sidst nævnte var betydelig
større end de andre. HoYedarmeringen bestod for alle Baadenes
Vedkommende af en 10" Armstrongsk Smedejærns Forladekanon, og
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Farten var for den hurtigste af dem, :Møen, 10 Knob. Skjønt Principet, der laa til Grund for de snert armerede Kanonbaade, var
godt nok, viste det sig dog snart i Prak!>is, at de hanle forskjellige
Mangler. Deres Skudsikkerhed var saaledes meget ringe , saasnart
der var lidt Bevægelse. Baadene selv tabte Farten hurtigt, naar
Søen var imod, og da tilmed nu Torpedobaadcn e lwgyndte at gjøre
sig gjældende som et hilligl og paa samme Tid meget kraftigt Yaahen

Pnnøersklhc l Herluf Tralle lubt!r uf Stul.Je lcn den 2Uen September 1800.

imod Panserskibene, ophørte man ganske med Bygningen al' de svært
armerede Kanonbaade.
Den næste Forøgelse som Flaaden modtog, efterat Kanonbaadsbygningen var bleven stillet i Bero, var Barbettetaarnskibet Tord enskjold, der løb af Stabelen i Aaret 1880. Tordenskjold kan nærmest
karakteriseres som et Et-Taarnskib uden noget Sidepanser, men beskyttet med et skildpadeformet vandtæt Panserdæk over hele Skibet
fra for til agter. For at bøde paa Manglen af Sidepanser byggedes
det med dobbelt Bund under Maskin- og Kjedelrnmmene og afdeltes
i ikke mindre end 30 vandtætte Rum. I Taarnet opstilledes en barbetle den sværeste Kanon som Marinen er i Besiddelse af, nemlig en
35,5 cm. Kruppsk Bagladekanon, der foruden lettere Kanoner og Maskinskyts udgjorde Skibets Armering. Tordenskjold, hds Maskiner
indicerede 2600 Hestes Kraft og kunde bringe Skibet frem med ca.
13 Mils Fart, var forsynet saavel med undervands Stævnapparat
forude til Udskydning af Torpedoen, som med 3 Torpedokanoner
agter, og havde desuden to Torpedobaade af anden Klasse installerede paa Dækket og til at sætte ud og ind ved Hjælp af hydrauliske Heiseapparater. Denne Installation viste sig imidlertid uprak-
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tisk og blev af den Grnnd atter forladt. Skibets Deplacement var
2530 Tons.
Først (j Aar efterat Tordenskjold var sat i Vandet løb et nyl
Panserskib af Stabelen, nemlig det en Del større Barbeltetaarnskib
Iver Hvilfelclt, med el Deplacement af 3450 Tons. Delle Skib
blev bygget efter en anden Model end Forgængeren; det var paa et
Stykke midtskibs beskyttet af et verlikall Sidepanser, et saakaldt
Compound Panser, beslaaende af en svær .Jærnplade, paa l1Yis ene
Side der er smeltet Staal, saa at det bliver en Jærnplade med en
tyk Yderskal af Staal. Det var forsynet med to Pansertaarne, et for

1'1ydwr~n Gcisc1· ( 18!t! ).

og et agter, hvor en 26 cm. Kruppsk Bagladekanon var opstillet en
barbette. Som Bygningsmaleriale var for første Gang her i Landet
udelukkende anvendt Staal , og selve Skibsskroget var konstrueret
efter det saakaldte Cellesystem, hvor tværskibs og langskibs Spanter
overskjærer hinanden, saa at Skibet inddeles i el storl Antal iall 55
mindre vandtætte Rum under Panserdækket. Hvad Torpedoarmeringen angaar, havde Iver Hvitfeldt baade undervands StæY11apparat
og 3 overvands Torpedoapparater, et agter og de to andre omtrent
midtskibs paa Panserdækket. Ligesom Tordenskjold var det Meningen at Skibet skulde have to Torpedobaade af anden Klasse installerede paa Dækket, men de blev ogsaa her hurtigt afskaffede
som upraktiske og erstattedes af to saakaldte Vedetbaade , store
Dampbarkasser, forsynede med et Stangtorpedoapparat.
Iver Hvitfeldts Maskiner paa 5130 ind. Hestes Kraft kan bringe
Farten op til 15¼ Knob.
Marinens næste Panserskib, Dreietaarnskibet S kj o 1d, som i
Sommeren 1897 var ude paa sit første Togt, var endel mindre i
sine Dimensioner end Iver Hvitfeldt, kun 2200 Tons Deplacement

Krydserkorvetten Vnlkyrlen {1888).
Viser bl. n., hvorledes Torpedonættet nnbrlnges pnn et moderne Knmpsklb.
(Orlogsværneta Modelsnmllng).
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og beregnet paa at optræde i indre Farvande, som ved Kjøbenhavns
Forsvar fra Søsiden. Skibet var bygget ndelukk.endG af Staal efter

Krydseren Hcimd .al .

Pnnscrsldbcl Olfert Fischer laber

;1f

Stnbclcn den Ode Mni 1003.

Cellesystemet, med vertikalt Sidepanser, Dækspanser og med 4 pansrede Kanonlaarne. I det forreste Taarn var opstillet Skibets Hoyedarmering, en 24 Cm. Kruppsk Bagladekanon af meget stor Gjennem-

Pnnserbolleriel SJ,Johls Aflobnlng den Sde Mol IHOG.

En Torpedo ind bjerges.

l\r3 dscren Helmdals Pro\"elogt.

G2*
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brydningsevne, og i hver af de 3 Drejetaarne agter en 12 Cm . Kanon.
Skibet var hverken forsynet merl Torpedomaleriel eller beskyllel af
Torpedonel, og Maksimumsfarten ia- 14 I{nob.
Fordringerne til Panserskibet Herluf Tralle, hvorlil Pengene

lslc Klasses Tor pedobuml Mnln-clcn (1893).

efler ende! Vanskeligheder bevilgedes paa Finansloven 1896- 97
og hvis Bygning paabegyndtes i Sommeren 1897, var, at det skulde
være egnet til at oplræde overall i vore Farvande, dog navnlig ved

Torpcdobnnd Nr. IS af 2den Kl nssc (1880) .

Kjøbenhavn eller i Store Belt. Dets Dimensioner blev betydelig
større end Skjolds, nemlig 3500 Tons Deplacement. I øvrigt var
Skibet bygget paa samme Maade og af samme Materiale som Skjold,
med Sidepanser, Dækspanser og 2 Pansertaarne med en 24 Cm.
Kanon i hvert og 4 saakaldte Enkeltkasematter med en 15 Cm.
Kanon i hver. Dels sekundære Armering bestod af hurtigskydende
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Kanoner fra den svenske Fabrik Bofors foruden l\Iaskinskyts af
Hotchkiss Konstruktion.
Herluf Tralle var det første Skib herhjemme, som foruden sit
Stævnapparat forsynedes med undervands Tværskibsapparater til

En Torpedosprængning.

I Forgrunden sces Torpedoens Kjolvnml.

Udskydning af Torpedoer, et paa hver Side, og fik ligesom Skjold
fuldstændig indenbords elektrisk Belysning. Med Erfaringerne fra
den spansk-amerikanske Krig for Øie søgte man endvidere ved
denne Nybygning at formindske Brandfaren ombord, ved saavidt
mulig at undga.a AnYendelse af almindeligt Træ til Skodder, Garneringer, Dæksplanker o. s. v. og erstatte det med Staal, imprægneret
Træ og Uld samt tykt Linoleum.
Herluf Trolles Maskiner indicerede 4400 Hestes Kraft. Fart
ca. 15 1/2 Knob.
Efter Bygningen af Iver Hvitfeldt i Midten af Firserne, gik man
over til en helt ny Skibstype, den beskyttede Krydser, hvis første og

l\fnalcl gjarcs lllarl til den sltarplmllc Torpedo (der hænges Jærnpladcr under Bommen af 2 Uyltkcrc).

~

_:~

------ _

_1

Iirydscrfrcgullcn Fyn (1882).
Skibet er bygget nf Stnnl og er Flnadens sidste fuldstændige Sellsld b. I 1805 blev Relsningcn reduceret og
Skibet gi\•et Barkrigning. (Orlo!(S\·ærfiets Modelsnmllng) .
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største Repræsentant var Valkyrien. Krydseren, der løb af Stabelen
i 1888, var bygget helt af Staal efter Cellesystemet, forsynet med Spore
og beskyttet af et undervands Panserdæk. Artilleriet, hvoraf det
sværeste Skyts var to 20,9 cm. Kanoner, var alle Bagladekanoner fra
Krupp, og desuden
havde Skibet en
stærk Torpedoarmering, bestaaende
af 5 Udskydningsappara ter , saavel
Stævn- som SidPapparater. Valkyrien, hvis Deplacement var 2910Tons,
havde kraftige Maskiner, 5200 indiceret Hestekrafl, og
kunde gjøre 171/2
Knobs Fart. Den
fik fuld indenbords
elektrisk Belysning
og blev forsynet
med Torpedonet.
Den nyeKrigsskibstype blev ved sin
Fremkomst modtaget med adskillig
Forventning,
da
man antog, at den
med Vædder, svært
Artilleri og betydelig
Maskinkraft,
skulde være i Stand
Fra Krydserfrcgnttcn Fyns Vlnlcrlogt 1898 - 09. Luv Skunsc.
til at tage Kampen
op med P~mserskibene; men dette slog ikke til. De hurtigskydende
Kanoners og Brisantgranaternes omtrent samtidige Fremkomst bevirkede, at denne Krydsertype paa Grund af sin ubeskyttede Skibsside
og sit udækkede Mandskab blev ude af Stand til at tage Kampen
op imod et Panserskib.
Efter Valkyrien byggedes her i Danmark i de følgende Aar
Krydserne Helda, Geiser og Heimdal af samme Type, men betydelig mindre end Valkyrien, omtrent kun halv saa store, og som

856
Følge deraf ikke saa kraftigt bevæbnede. De tre nævnle Skibe var
alle forsynede med Apparater til Torpedoudskydning og elektrisk
Belysning. Den sidst byggede, Krydseren Heimdal , var ude paa sit
første Togt i 18U5.
Siden Herluf Trolles Bygning er Marinen bleven forøget med
Panserskibet Olfert Fischer, der blev sat i Vandet i 1903 og
iaar er ude paa sit første Togt. Olfert Fischer er praktisk talL et

I

V

.

...

J\ nnonbnmlcn Gransund (1883).
Er np tcret som J{ommnndoslrib lbr en Eskndrc. Efter somme Tegning hyggedes Gultlborgsuntl 188-1.
(Orlogsværflcls Mod_elsamllng).

Søsterskib til Herluf Trolle , men lidt større, med et Deplacement
af 3560 Tons og med stor Maskinkraft, 4500 ind. Hestes Kraft,
der vil kunne drive det frem med 16 Mils Fart. Paa dets pansrede
Dæk hviler to svære Dreietaarne, hvori HoYedarmeringen er opstillet, nemlig to 24 Cm. panserbrydende Kanoner ar svensk Fabrikat, og desuden er Skibet forsynet med et meget betydeligt lettere
Artilleri. Elektriciteten er i meget udstrakt Maalestok taget i Brug
ombord, idet baade indenbords og udenbords Belysningen samt
Kanoners og Torpedoapparalers Betjening sker ad elek.Lrisk Vei.
Skibet har desuden kraftige elektriske Projektører og er forsynet
med traadløs Telegraf.
Olfert Fischer er saaledes Danmarks nyeste og mest moderne
Panserskib. Paa Orlogsværflet staar et tredie Søsterskib, Peder
Skram, under Bygning, af uærlig samme Deplacement og Maskin-
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Torpcdobnudc i Lyncllehn\"ncn.

Dnmpminc!Jantlcn Hjælperen (1 890).

kraft som Olfert Fischer, men dog lidt større i sine Dimensioner
paa Grund af forskjellige Smaaforbedringer, som Tidens Krav har
medført.
Efter Omtalen af Flaadens Skibe maa nævnes Marinens aktive
Torpedovæsen, hvis første Spor kan føres saa langt tilbage som til
Aaret 1868, hvor Ingeniørregimentets Sømineafdeling foretog Forsøg

858
med Stangtorpedoer, anbragte paa Robaade, der skulde bruges som
Patrouillefartøier ,•ed Kjøbenhavns Søbefæstning. Aaret efter indrettedes paa Orlogs, ærftet to Fartøier som Stangtorpedobaade, i de
nærmest følgende Aar blev der installeret Stangtorpedoapparater i
8 Hvalbaade eller Gigger til Brug for Flandens Skibe, og samtidigt
beordredes en Søofficer til at have Tilsyn med Marinens Torpedovæsen. Hermed var det første Skridt gjort til Oprettelsen af Flaadens aktive Søminevæsen. Torpedovæsenet var imidlertid i Udlandet

Stmnncrlcn Ingol f ( 1876). Nu Skolesl<ib.

saa vidt fremskredet , at Rotorpedobaadene allerede nu var et forladt
Stadium, og i Midten af Halvfjerserne fik Danmark fra engelske Værfter
leveret 3 hurtigløbende Dampchalupper, bestemte til ligesom hidtil at
armeres med Stangtorpedoer; men dette Forhold var kun ar kort
Varighed, idel man allerede i 1879 gik O\'er til at armere Baadene
med selvbevægende Torpedoer og bestemte sig til kun at bibeholde
Slangtorpedoen i Skibenes Dampbarkasser og i de saakaldte Patrouillebaade.
Det nye Vaabens hurtige Udvikling gjorde, at Torpedobaadenes
Dimensioner Aar for Aar blev større, eftersom Kravene til Fart og
Sødygtighed voksede, og dette Forhold førte da ganske naturligt
herhjemme til en Deling af Torpedobaadene i to Klasser, nemlig
Torpedobaade af lste Klasse, der paa Grund af deres Størrelse og
Sødygtighed var i Stand til at optræde paa egen Haand og i aaben
Sø, og Torpedobaade af 2den Klasse, der var betydelig mindre, med
langt ringere Maskinkraft og som under deres Optræden maatte støtte
sig til et Skib eller en Havn.
Den første Torpedobaad som Marinen erhvervede sig til Udskyd-
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ning af selvbevægende Torpedoer, var kun forsynet med et Stævnapparat, men den næste Baad som anskaffedes fik to Stævnapparater anbragte, et paa hver Side af Stævnen, og i alle de Baade
som senere er byggede er der bleven installeret to Stævnapparater.
Hvad Maskiner og Fart angaar, anvendtes i de første Baade
Lokomotivkjedler, men man gik efter 1888 over til Brugen af Vandrørskjedler, som havde den store Fordel fremfor Lokomotivkjedlerne,

Skonne rten St. Thomn• (1871).

Nu Rcscrvcknserncsklh .

at Dampen kunde sættes op i Løbet af meget kort Tid, ca. 20 Min.,
og Anvendelsen af disse Kjedler er bleven bibeholdt til de seneste
Nybygninger. Den ældste af Marinens lste Klasses Torpedobaade,
Sværdfisk.en, fra Thornycroft i England, der sattes i Vandet 1881,
havde kun en Maskinkraft af 600 indicerede Heste og <.>t Deplacement
af 59 Tons, men Fordringerne til Maskinkraft, Fart og Deplacement
steg saa hurtigt Aar for Aar, at de to sidste Baade, Narv a 1en og
Havhesten, som i 1888 leveredes af dette Firma, havde 1200 Hestes
Kraft og et Deplacement paa over 100 Tons. Og senere, efterat Orlogsværftet herhjemme selv overtog Torpedobaadsbygningen, er man
gaaet videre i samme Spor, saaledes at de to sidst byggede Torpedobaade af lste Klasse, Havørnen og Søhjørnen, havde et Deplacement paa 142 Tons og Maskiner paa 2000 Hestes Kraft, der kunde
drive Farten op til over 23 Knob. Sluttelig skal nævnes, at der
for Tiden (1905) paa Orlogsværftet bygges en Torpedobaad af den
nyeste franske Type. Den bliver lidt mindre end de sidst byggede, med et Deplacement af ca. 100 Tons, men skal kunne løbe
26 Knob.

860
Torpedobaadene af 2den l{]asse, der udgjør Ledet imellem Torpedobaadene af lste Klasse og Patrouillebaadene, er som tidligere
nævnt mindre og som Følge deraf af ringere Maskinkraft og Fart.
Den førsle af disse Baade, hvoraf Marinen er i Besiddelse af
11 Stykker, erhvervedes i Aaret 1879, den sidste byggedes Hl Aar
efter, i 1889. Deres Størrelse varierer imellem 15- 55 Tons, Maskinkraften mellem 150
og 450 Hestes Kraft,
og Farten mellem 15
og 20 Knob.
Marinens Palrouillebaade endelig er
mindre Fartøier, der
ligner Torpedobaadene , hvad selve Bygningsmaaden angaar,
men som i Retning
af Fart staar langt
tilbage for disse. Paa
Grund af deres ringe
Størrelse egner de sig
ikke til selvslændig
Optncden, men vil
faa Anvendelse Lil Palrouillering, Forsvar
af ;\linespærringer og
lignende Tjeneste.
Dæltl,ct spules. P.tn:\ersldhet Odin.
Palrouillel:trløiernes Armering bestaar af ReYolYerkanoner, eller en 4 Cm . hurligskydende Kanon, de er desuden forsynede med Slanglorpecloapparater, med Undtagelse af de to sidst her paa Værftet i 18H-! byggede
Baade, der er konstruerede til Udskydning af en \Vhiteheads Torpedo
fra Dækket.
Af den lange Række Skibe, som i det foregaaende har været
beskrevet, er nogle enkelte efter kortere eller længere Tjenestetid
udgaaet ar Flaaden; men Antallet er langt ringere end man skulde
vente, og Følgen heraf er da ogsaa, at man paa nedenslaaende Liste
over Flaaden i 1905 vil finde adskillige Veteraner, som paa Grund
af Alder og Skrøbelighed er af meget ringe Kampværdi.

• Op med Kojernc !•

Der skrabes Klipfisk pnn Hundcvngtcn.

1:ru Pnnscrbnltcrfcl Skjold.

Krydscrfrcgottcn Fyns Vintertogt 1808- 09.
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Liste over Flaaden.

Panserskibe (over 2400 Tons
lanoner mtil
Deplacement).
tr. to cm. b ll)er
Odin ....... . .............. . 4
Helgoland . .. .. ............. . 9
Tordenskjold ........ . ...... . 5
I var H vitfeldt. .............. . 6
Herluf Trolle ......... . ... . . . 6
Olfert Fischer .. ....... . ... .. . 6
Peder Skram .. . ... . ......... . 6
Panserbatlcrier (2400 Tons Deplacement og derunder).
Lindormen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gortn....... . . . .... . ........
Skjold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
4

l(rydse1fregaller (lukket Batteri).
Fyen .... . .... . ... . ......... 16

Let J.rllUerl t U
Mu UaslJU

Dest, Lrafl
lai lc.

12
11
10
12
22
20
20

2300
4000
2600
5100
4400
4500
4600

3230
1872
5480
1878
2530
1880
3450
1886
3500
1899
3560
1903
3640 u.Bygn.

9

8

1500
1600
2400

2100
2400
2200

1868
1870
1896

8

2600

2740

1882

10

Deplacement i
Teos

Sat I faaiel

Krydserkorvelter (aabent Batteri og
over 1500 Tons Deplacement).
Valkyrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

14

5200

3020

1888

Krydsere af 3die Klasse (500-1500
Tons Deplacement).
Hckla...... . ................
Geiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hcimdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
2

12

3000
3000
3000

1320
1280
1340

1890
1892
1894

500
200
200
200
300
400

390
240
240
250
250
270

1873
1874
1875
1875
1883
1884

600
670
660
1200
1200
1200
1200
800
1300
1300

59
67
74
110

1881
1883
1884
1887
1887
1888
1888
1891
1893
1893

J(a11011baade.
Falster......................
Øresund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Store Belt . . . . . . . . . • . . . . . . . . •
Lille Belt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grønsund . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Guldborgsund . . . . . . . . . . . . . . . .
Torpedobaade af 1ste J([asse.
Sværdfisken . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delfinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvalrossen . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Støren . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Søløven...... . ......... . ... .
Narvalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Havhesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Springeren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordkaperen..... . .. . . . . . . . . .
Makrelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

12

11

7

"

7

11

7
7
2

"

2

11
11

11
11

11
11
11
11
11
11
11

11

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

108
117

109
89
128
128
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iannermt!d Let !rlilltri 11
or.10 ,m. lallber Jlaslln1l1ts

Hajen ....................... li
Havørnen ..... . ........ .... . li
Søbjørnen ................... "
Torpedobaade af 2den Klasse.
Nr. 2
3 .......................
4 ..... ... ................
6 .......................
7 ....... . .... " ..... . ....
8 - ........... . ..........
9 ................... ....
10 ..... .................
11 . .....................
12 ......................
13 .... .. ................
•

♦

•••••••••••

•

•••••••••

Patrouillebaade.
Nr. 4 . . .....................
5

6
7
8
9

li

.......... . ............ "
.......................
.......................
..... ................ . .
. .... ... . . .............
li

Minefartøier.
Dampminebaad Hjælperen .....
Beskytteren ....
Minekran Nr.1 .. . . . .. . ......
2 ..............
3 ..............
- 4 ..............
Dampbaad A .................
B ...•............•
Minebaad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .......

-

Skib til Hs. Maj. Kongens Brug.
Dampskib Dannebrog .........

"
li

DtJltlnft
inilc.

Jeplacemnl i
Tons

2
2
2

2000
2000
2000

141
142
142

1896
1897
1898

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

350
450
150
150
150
170
170
180
180
350
350

39
55
15
15
15
16
17
17
25
25

1879
1880
1882
1884
1884
1886
1886
1888
1888
1889
1889

2
2
2
2
2
2

180
180
180
180
330
330

20
20
20
20
48
46

1889
1890
1890
1890
1894
1895

3
3

290
410
109
105
105
160

"

330
620
150
75
75
160
30
30

li

1890
1900
1896
1876
1878
1884
1878
1878

2

1000

890

1879

4
5
2
2
2

500
600
500

530
1010
600
310

1862
1876
1862
1880
1890
1876
1897
1898

li

li

n
li
li

"
"

Skoleskibe.
Skonnert Absalon ............. 2
Ingolf .... . ......... 4
Torpedoskib Esbern Snare ..... •
Brig Ørnen . . ................ •
Kutter Thyra ................ li
Svanen ............... li
Sfinx ............ . .... n
Halvdæksbaad Marie .......... li

16

n

s,1 i nn,,1

•

li

•

n

"
li

li

li
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Opmaalinysfartoier.
ør.JO cm. l:tlibrr
,vmemocs ...................
Krieger .... .. ...............
Marstrnnd ...................
li

li
li

Transporlfarloier.
Torpedolransporlbaad Sleipncr ..
12 Troppelransporlbaade .......
Eksercer- og J(asemeskibe.
Kaserneskib Sjælland ..........
Reservekaserneskib Niels .Juel ...
Jylland .....
St. Thomas ..
Farløier til Orlogsværflels Bmg.
Forsøgsskib Rolf Krake ........
Bugserbaad Ny Fremad ........
4 udrangerede Troppetransportb.
1 udrangeret Patrouillebaad ....

Lrl .\rlillrri 01
ll:as~i11s~Jls

2
2
2

llesteb:afl
indic.

240
240
260

brplan~mnL i
TUDI

162
,_
1 -9

172

110

li

S:tt i \:anilet

1801
18til
1861

1882

Il

1858
1855
1860
1871

Il
Il

li

Il
Il

Il

I)

li

,,

"

100

55

1863
1893

I)

Som en Del af Landets maritime Styrke og navnlig som Led i
Hovedstadens Forsvar fra Søsiden, maa nævnes Kjøbenhavns Søbefæslning og Flaadens passive Minevæsen.
Søbefæstningen, hvis første Tilblivelse gaar saa langt tilbage i
Historien som til Begyndelsen af det 18de Aarhundrede, hvor del
under Krigen med Sverig viste sig ønskeligl al være i Besiddelse
af fremskudte Værker til Forsvar af Kongedybel og Kroneløbet, har
flere Gange tidligere været omtalt i dette Værk. Fra den megel beskedne Begyndelse i 1713, hvor der under Ledelse ar Admiral .Judich ær blev tilveiebragt de to Batterier Trekroner og Prøvesten
ved at sætte nogle gamle Linjeskibe og en Flydedok pna Grund
nogle faa Hundrede Alen fra det Sted, hvor de nuværende Forter
af samme Navn nu ligger, er Kjøbenhavns Søbefæstning i den lange
mellemliggende Aarrække bleven forbedret, udvidet og i den nyeste
Tid forstærket ved Bygningen af helt nye, selvstændige Forter og
Værker, saaledes at den i sin nuværende Form har baade en indre
og en ydre Fortrække.
Af disse to Rækker Forter tæller den indre Kalkbrænderifortet,
Trekroner, Lynetlen, Mellemfortet og Prøvesten, medens den ydre
bestaar af Hvidørebatteriet, Charlottenlundfortet, Middelgrundsfortet
og Kastrupfortel.
Armeringen af disse Værker er baade kraftig og talrig og bestaar
af svært moderne Skyts og mindre hurtigskydende Kanoner og Magasinskyts. De største og virksomste Pjecer er de 351/2 cm. Staalkanoner,
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der findes opstillede i Kalkbrænderifortet, Mellemfortet og Charlottenlundfortet. Til Trods for sin Armering er Kjøbenhavns Søbefæstning
med sin udstrakte cirkelformede Forsvarslinje og som Følge af at
Kanonerne gjennemgaaende er anbragte under aaben Himmel , kun
beskyttede af et Brystværn af Jord, Beton og Granit , næppe af betydelig Værdi for Byens Fors·v ar fra Søsiden. Det er derfor ikke
urimeligt at antage, at det bliver det passive Torpedovæsens Minespærringer af Farvandene nærmest Hovedstaden , hvortil man maa
sætte sin Lid, hvis
den engang skulde
blive udsat for et Angreb fra Søsiden.
Det passive Torpedovæsen, der fra en
ringe Begyndelse for
mere end 25 Aar siden har udviklet sig
til at indlage et meget
høit Standpunkt, er
imidlertid et Vaaben,
som ifølge sin Natur
og Betydning for Forsvaret ikke kan gjøres til Gjenstand for
nogen nærmere OmGymnastik pnn Pnnscrsklbcl Odin.
tale. Saavel MatericHets Art og Indretning som dets An ,·endelse ved Spærringen af Farvandet i Krigstid er omgivet af Fortrolighedens tætte Slør.
Sammenligner man vor Flaades Tilstand ved det ny Aarhundredes
Begyndelse med de to Magters Søkrigsmateriel og Personel, som der
for os er mest Anledning til at drage en Paralel med, nemlig Sverig
og Norge, er der to Forhold, som straks træder skarpt frem, nemlig
vor Flaadestyrkes relative Tilbagegang i den nyeste Tid og vore Skibes
Uensartethed. I Aarene 1863- 70 bygger Danmark dobbelt saa meget
som Sverig og Norge tilsammen ; i 1891- 1900 bygger Sverig og
Norge tilsammen næsten 6 Gange saa meget som Danmark. For
Torpedobaadenes Vedkommende ser man, at i den først nævnte
Aarrække bygger Danmark flere Baade end Sverig og Norge tilsammen, i det sidste Tiaar bygger Norge og Sverig tilsammen
næsten 6 Gange saa mange Baade som Danmark. Det er en absolut Tilbagegang for Danmarks Vedkommende, der tidligere var
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<len stærkeste paa Søen af de 3 Lande, men nu den svageste.
Grunden hertil maa søges i de forløbne Aars politiske Forhold,
hvor Forsvarssagen blev et af de vægtigste Vaaben i Partikampen.
Hvad Flaadens Uensartethed angaar, fremkom den ganske naturligt derved, at man ved hver Nybygning gik over til noget nyt
og derved kom til at gjennemløhe hele Rækken af Typer, det pans-
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rede Linjeskib og Fregat, Et-Taarnsskibet, Kasematskibe! og ToTaarnsskibet. Man bestræbte sig for ved hvert enkelt Skib at bringe
det mest mulige og mest moderne ud af den bevilgede Sum, uden
at der blev taget Hensyn til at danne et saa vidt mulig ensartet
Materiel. I vore to Nabolande Sverig og Norge var Forholdet et
andet, idet man her fulgte et bestemt System i Bygningen af Flaadens Krigsrna teriel, og dette har da ogsaa resulteret i, at S,·erig og
snart ogsaa Norge er i Besiddelse af en Søstyrke, der er Danmark
overlegen ikke alene i Antal men ogsaa i Kampværdi, paa Grund
af Skibenes Ensartethed i Bygning og Armering.
Ved Torpedobaadene gjør hos os en lignende Uensartethed sig
gjældende, som ved Kampskibene, hvad Størrelse og Fart angaar,
hvorimod de svenske og norske Baade nu hygges efter en bestemt
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fastslaaet Type, der er den samme Størrelse i den danske Marine
betydelig overlegen i Fart. Vore Krydsere derimod frembyder et
anderledes Billede af Ensartethed i Retning af Artilleri og Fart.
Af det foregaaende vil ses, hvor haardt der trænges til, at der
gjøres noget for Flaaden, og Marinen sætter da sit Haab til, at der
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i en ikke altror fjern Fremtid fra Regjeringen vil fremkomme en
samlet Plan til Opnaaelsen af den efter Landets Forhold afpassede
og til Opretholdelsen af dets Neutralitet bedst egnede Ordning
af Land- og Søforsvaret, og al man da maa have faaet Øiet aabnet
for det nødvendige i at følge det Eksempel, som vore Naboriger
har givet os paa Søforsvarets Omraade, saa at Flaaden bringes paa
Fode igjen.
Tiden synes rundt om i Verden at være inde for Alliancer, og
den naturligste Alliance for os vilde vel ,,ære en Neutralitetsalliance
med Sverig og Norge til med en jævnbyrdig Flaade at hævde de
nordiske Farvandes Neutralitet under en Krig imellem Stormagterne.
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En saadan Gammenslutning imellem de nordiske Riger under
Krig imellem andre Magter, vilde være af Betydning for alle tre
Lande, som tilsammen ikke er i Stand til at stille en Hær paa
Benene, der kan udrette noget imod en Stormagt, men som har
Søfolk nok til at besætte en Flaade, der er tilstrækkelig til at kunne
hævde Farvandenes Neutralitet.

