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Forsid e:
64 kanonerslinieskibet tnatedsretten med Asiat isk Kompagnis kinafarere Konge n af Danmark og Disco og det svenske Ost indiske Kompagn is kinafa rer Finland i konvoj hjem tre Kap Der go d e Håb

j

1781. Ko nvojeringen af der svenske

skib skete j overensstem melse me d d e gen sid ige fo rp lig telser; som Danmark og
Sverige havd e indgJ et ved oprettelsen af Der væbn ed e Neul rali tetsfo rbu nd i
178a Komma ndor kaprajn Jens Gerner ha r be o rd rer reduceret sejl føring, for at

de langso mm e han d elsskibe kan følge med d et tw rttgtseitende o rlogsskib.
Gouache af T.f. Lønning. Frederiks bo rg.

Bagsid e:
J M iddelh avet kunne man ; slut ningen af 1700-tafJet se sk ibe trs alverdens lande.

Den i taliens ke ku nstner Giu seppe Fedi fra havnebyen Ancona ved Adriaterhavet har de rfo r kun net regne med god afsætn ing på sin far velagte -Isvle over
Skibsflag« fra omkring 1800. Her var fl ag fra alle Middelhavets stater og byer,
handels- og orlogsflag fra d e eu ropæiske setertsrutioo er og de t unge USA, og
fra gam le hansestæder som Riga, Revet, Danz ig, StraJs u nd , Lybæk og Bremen.
Alen mon nog en af sig na r Fedis kunder op levede at se skibe heJt fra Kina,

Persien, Bantam og tensrtest Privat ej e.
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Som kadet regn ed e Steen Andersen Bille (1751-1833) en 12 punds mafmkanon , prydet med kongens kronede mon ogram og ponrsetreliet. Alt er geng i ver i forho lde t

1: 12, med krudthorn, luntestok og remn ål til at rense fænghullet og stikke hul i de krudtkarduser, d er opb evares i koggeret med de n ung e ko ng Christi an 7.s mon o-gram. Sjdh isto ri ska Museet, Stockholm . (Se også s. 33)
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O m mor genen de n 25. j uli 1800 sigtede udkiggen o m bo rd på
fregatt en Freya den østl ige mund in g af Den engelske Kanal.
Fregatt en var fire dage før afsej let f ra Flekk erø ud fo r Kristian ssand - de da nske ko nvojers sædvanlige samlingssted . Destinationen var Middelhavet, hvor kaptajn Krabb e skulle slutte
sig t il den danske eskad re, de r besk yttede krigsårenes b lomstrend e søfart imod de nor d afr ikanske kor sarer og imod d e
krigsførend e sto rmagters o rlogsskibe og kapere.

var de n forme ll e fo rudsætnin g for Adm iralitetets udtrykk el ige
ordrer om at afvise ethvert krav om at und er søge konvojen uanset med hvil ken overmagt kravet b lev st ill et .

Den 44-årige kapta jn Peter Greis Krabbe var nordmand ,
og havde tj ent i flåden siden 1768, da han bl ev kadet. Freya,
de r var løb et af stabelen hjemme på Nyho lm syv år før, ti lhørte
med sine 40 kano ner og sin 300 mand store besætning flåden s
k raftigs te fr egatkl asse. Konvo je n, de n beskyttede, var denne
gang ikke særlig stor. Brigge n Anne var hjemm ehør ende i
København og medførte en varelad ni ng - blandt andet sukker fo r Livorno. Svendborg-galeasen Joha nne D o ro thea kom fra
Riga med en last hør beste m t for O po rto . Stavanger-briggen
De n Raske Bonde havde tr ælast f ra Fred eri kshald , som sku ll e
losses i Cartagena. Briggen Frau Hillegonda Jacoba, fregatskibet
M in erva og galeasen Pal mbau m var alle hj emmehørend e i Alton a, men havde indtaget d eres sty kgodslad ni nger i Ham bo rg,

Sejladsen ned over Nor d søen havde været pr æget af, at
skippern e ikke havde konv ojerfaring . Den hu rt igt sejle nde f regat havde regelmæssigt måttet mindske sejl , for at hand el sskibene kunne følg e med . Fra Freya var der løbend e blevet sat
sig nale r om at ho lde ku rs og fart , lejl igh ed svis mar keret med
signalsku d . En nat, hvo r nogle af skib ene var ko mmet ud af sigte, havde Krab be måttet afb rænd e et blik lys og affy re en raket.

bestem t fo r spa nske havne. Os t indiefarere og vestind iefa rere

medt og de nne ko nvoj ikke.
Kaptajn Krabb e havde før afsejlingen nøj e gransket skibenes pap irer og ladningsmanifester, for at han med god samvit-

tigh ed i sin ko nges navn kunn e fo rsik re fr emmede orlogsskibe,
at konvojen ikke transport erede krigskontraband e elle r varer
til hørend e de kri gsfør ende magters købm ænd . Denne kontrol

O m morgenen d en 21. ju li , så snart det var lyst no k, havde
Krabbe sat sig nal fo r konvoj ens skibe om at gøre klar ti l at lett e.
Klokken otte havde kon voj en fo rladt havnen på Flekkerø, og et
kvarter i ti var lodse n gået fra bo rde.

O m bord på fregatten

vard er ud over positio nsbestemm elser

med sekstant regelmæssigt blevet taget lod skud , hvi s bundprøver forta lte en erfaren navigatør, p ræcis hvor i No rdsøen han
befan dt sig.
Fra daggr y den 25. juli havde besæt ni ngen været bes kæft iget med at spule, skure og gøre rent over alt inde n bo rde. Og
klokk en ott e var e n af fregattens norske matroser, der var død
efte rmid dagen før, bl evet sat over bord . Klokken to praj ed e så
udkiggen , at f ire fr egatter og en lu gger sydvestf ra holdt op mod
konvojen .
Ombo rd på Freya bl ev de r slået klart ski b.
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FLÅDEN OG HANDELEN
Så længe d er har eksisteret en dan sk o rlo gsf låde, har beskyttelsen af handelen og søfart en un der d ansk f lag hørt til dens
opgaver. Helt tilbage under Erik af Pommern var d er i 1416 og
1417 blevet udrustet nogle af fl åden s sk ibe for at rydd e søen
for sørøvere; og også under de følgen d e konger var der blevet
sendt orlogsskibe ud mod kapere og fribyttere, und er Christian
1. i 1461 og unde r kon g Hans i 1485 og 1486. Men i det Herr ens
år 1800 var både f låden og hand elen væsensforskell ige f ra,
hvad de havde været fir e hund red e år før. O rlogsf låde n var nu
en flåde af stærkt specialiserede fartøje r: f ra d e krafti ge linieskibe, d er var ko nst rue ret t il at ho lde d eres plads i kamplin ien
un der egentl ige søslag, ti l fregatter beregnet t il k ryd sertj eneste og handelsbeskyttelse, og til brigg er og mi ndre fartø je r
bestemt for o pk laring og komm unikati on . En f låde, der var afhængig af o mfatte nd e værf tsfaci litete r, vide nskabelig ski bskonstrukt io n, et profession elt søoffi cersko rps. et effe ktivt fo rsyningsvæsen og et udsk rivnin gssystem , der kunn e sikre f låde n d e nødvendi ge søfo lk .

inde nrigssøfarten og farten på eu ro pæiske havne. Et mylder af
mind re fartøj er var beskæftiget med at tran sportere forbru gsvarer af enh ver art mellem havnen e i Danmark, Norg e og hertu gdøm mern e. M en også ud en rigsfarten under da nsk f lag var
vo kset meget krafti gt. Først fart en på europæiske havne, senere
farte n på O stindi en, Afri ka og Vestind ien, og f ra midten af
170o-tall et også sejl adsen i Midd elh avet. Og de n t ids danskere
kun ne med egne øjn e iagttage, hvo rled es den inte rnat ionale
søfart vo ksede år for år. Danmark lå selv ved et af verd en shan-

del ens hoved strøg: passågen ind og ud af Ø stersøen, hvo r d e
fr emmede ski be ankrede op ved Hel singø r fo r at svare ør esund sto ld til kongen af Danmark. 1,1730 havd e det dr ejet sig
o m fire tus ind skibe. I 1800 var tallet vok set ti l ti t usind, og
samtid ig var skibe ne blevet stø rre.

I takt med hand elen s og søfartens vækst voksede også
d eres politiske og militære betyd ni ng. Ødelæggel sen af modstande rens hand el var så gam me l som krige n selv. M en me d

d en st igende afhængighed af t ranspo rt af fødevarer, forbrugsOg så hand el en og søfarte n havde i de fire hundrede år oplevet en meget kraft ig vækst. Det gj aldt før st og fr emm est

varer so m tømm er og jern og strategiske varer som sejldug,

og b e talte ø res und sto ld til konge n a fDanmark , d e r var herre over begge kyster

hamp, tjære og master vok sede også den økonomiske kri gsførelses betydning. I stadig høj ere grad blev krigen t il søs en
kamp om at afskære mo dstanderens fo rsyninger, og hand el sbl okade bl ev et afgø rende vigt igt våben. En ud viklin g, d er
nåed e sin foreløbige ku lminati on i 1806, da Napo leon d ekreterede fastland sspærringen, der skulle tvinge d et troløse Albio n

af der vigtige stræde. D et ko ngel ige Bibliotek.

i knæ, og England året efter svarede igen med at erklære kon ti-

Stikket fra Ge org Brauns og Franz Hogenb ergs fjerde bind tre 1594afdere sseks-

b inds værk om alverde ns berømteste byer viser Danmarks stolthed og styrke:
Frede rik 2.5 p ræg tige Kronborg, hvor skibe fra hele Euro pa strøg deres top sej l
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nent et under blokade. På det tid spunkt var oversøiske luksusvarer som su kker, kaffe, th e, kakao, peb er og fine kr ydd eri er
fo rlængs t bl evet forbru gsvarer for store og stad igt voksende
befo lkn ingsgrupp er i Europa , og et vigt igt led i krigsførelsen t il
søs var derfor også ble vet at afskære mod stand erens fo rb indelse med sine oversøiske ko lon ier.

I takt med denn e ud viklin g var kri gen ti l søs kommet til at
spille en stad ig væsentlige re ro lle. Kob lingen : orlogsf låde-handel sflåde var blevet af vital betyd ni ng. Og ko nvoj var bl evet et
vig tig t våben.

O rlogsskibet Gylden/øve fra 1670, de r var be-

stykket med 56 kano ner, var kom m andø rkaptajn Nie ls Lauritze n Bertods fl agskib u nder d en
Frankrigs ko nvoj

j

1694, hvor eng elske o rlogs -

skibegik tila ngrebog gennemtvang en visitati·
an af konvojen . Skibet b lev køl stra kt på Ho ved -

oya umiddelba rt syd for (æs!ningen Ak ershus.
som det sidste af de store o rlogsskibe, de r blev
bygget i No rge. Det blev op kald t efte r Norges

statholder, Christian 5.s halvb ror Ulrik Frederik
Gylden /øve - en af Ma rie Grubbes tre ægtemænd; og d et udgik først af flådens ral; 1715.
midt un d er Store nordiske Krig. Bygme steren ,

Cornelis Tnomesen. der var vant til at arbejde
efter model og ikk e eft er de nym od en s tegninge r, havde fo revist en model af skibet for kon gen, der godkendte den . Derefter rog mest er
Co rne lis modellen med op til Norge for at bruge den ved bygningen af skibet, der var 122
fod langt og 33 fod bredt midtskibs. M en
forinden b lev de r gjort denne tegning af sk ibet

og det s agterspejl sam t el tværsnit, som er
bevaret i det såkald te Freder ik 505 AI las. Det
ko ngelige Biblio tek .
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KAPERE OG FRIBYTTERE
Flåden beskytted e hand elen u nder dan sk f lag, både når Danmark selv var krigsførende, og når det holdt sig uden for d e
store sømagters kri ge og bestræbte sig for at udnytte neutralitetens øko nomiske for d ele på de ru ter og d e markeder, hvor
kr igen fo rh ind rede de krigsførend e i selv at sejle og handl e.
Flådens beskytt else af hand el en , når Dan mark selv var krigsførende, er en del af dansk søkrigshisto rie. Her er em net alene
fl ådens beskyttelsea t hand elen og søfarte n un der det neut rale
da nske fl ag.
Und er sømagternes kr ige var deres kape re - lovli gt forsynet
med kon geligt kaperb rev - oft e en plage fo r søfarte n under
dansk flag. Og erfa ringsmæssigt fort satte nogl e af d isse kapere
eft er kr igens afslut ning med deres ind br ingende togter. M en
ud en lovfor meligt kaperbrev var de fri bytt er e eller sørøvere,
der sto d uden for loven s og folkerett ens beskyttelse, og so m
kunn e henrettes ud en lov og dom .
Frem til begynd elsen af 1600-tall et bestod flåde ns beskyttel se af hand el en imo d di sse kapere og f ribytte re imid ler tid
ikke i egentl ig konvoj . Flådens indsats blev ko ncentreret om at
holde søen fri for d isse f red sforstyrrere, og mid let var ud send elsen af eskad rer eller enkelte skibe, der kr yd sede på de mest
udsatte ruter, og som samtid ig sikrede søfarten mellem Da nmark, Norge, Færøern e og Island .

Und er Christia n 3. kryd sede danske eskad rer i 1554 og
1555 og også senere mellem No rge og Skotla nd , hvor de hol d t
havet fri t for fribyttere. Under Frederik 2. o plevede flåden
t ravle år, eft er at f reden efte r Den no rd iske Syvårskrig i 1570
var blevet sluttet. O rlogsski be og eskad rer krydsede i Ø stersøen mod ru ssiske f rib yttere og i No rd søen mod nederlandske
kapere f ra D un kerq ue.
U nder Christian 4. var flåden i søe n hvert eneste år. D en s
o pgaver var at beskytte d en bl om strend e ud enrigssøfart under
dansk flag, hævd e kronens auto ri tet i rigets terr ito rialfarvande
og for svare den danske ko ngesoverhøjhed over passagen nord
o m No rge - som ma nge e nd nu håbede var no rdø stpassage n til

det fje rne Kina. All erede und er kongens mind reårighed krydsede eskad rer og enkelte skibe i No rd søen, og d isse kr yds blev
fo rtsat, eft er at d en unge ko nge i 1596 var bl evet k ro net. Den
langvarige krig st ilstand mell em Spanien og d e no rd lige Ned erlande sendte et betyd eligt antal kapere og f ribyt tere på kr yds i
Nordsøen og langs den no rske kyst. Det var d em, kon gen s skibe jagtede. Og når fr ibytt ere b lev antruffet, blev de r ikke givet
pardon. Da Ch risti an 4.s kaptaj n Jørgen Daa i 1614 i farvand et
mellem No rge og Færøern e overraskede tre fribytt erfartøj er,

blev 27 af mand skabet dræbt under kamp en; kaptajn en , hans
næstkommand erend e og seks mand bl ev hængt ; og 55 mand
blev uden vi de re kastet over bo rd .
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DE FØRSTE KONVOJER
Kryd s med eskad rer og enkelte orl ogsskibe fo rbleven d el af fl åden s beskyttel se af hand el en . Efterh ånd en som den øko no m iske kri gsførelse til søs bl ev int ensiveret, blev det imidlertid nød vend igt med en mere d irekte form for beskyttelse. Efter dansk
lov ku nne en g ru ppe hand elsskib e slutte sig sammen og sejle
i admi ralskab og forsvare sig selv. Hvad o rlogsfl åden kunne ti lbyde, var egentl ig ko nvoj , hvor et eller flere skibe blev fu lgt og
fo rsvaret under hele rejsen elle r dele af de nn e af et eller flere
af flåde ns skibe: liniesk ibe, fregatt er eller br igger.
U nder kam pene mell em svenskerne og r usserne ko nvo jerede tr e o rlogssk ibe i 1603 danske handelsskibe til Nar va; i
1607 esko rte rede fire o rlo gssk ibe en kon voj helt til Mi ddelhavet; og i d e følgend e år bl ev der lejlighed svis detach eret skibe fra de eskad rer, der kr yd sed e i No rd søen, for at ko nvojere
hand elsskibe til Island. Og da Ove Gie dde på sin lange fart til

Indien i 1619 o pbragte to f ranske kape re ved Kap Verd eøern e, måtte d en danske ko nge de følgende år yde konvoj til
de danske skibe, der gik t il Spanien efter salt. Unde r kri gen e
mell em spanie rne og hollænd ern e måtte Christian 4. ko nvojere de da nske islandsfarere og de skibe, der fragtede okser til
Holl and samt konvoj ere en dansk ost ind iefarer, d er var søgt
in d t il Irland , på den sidste d el af hjem rej sen. I sidste halvdel af
1600-tall et opt rådte en ny truss el mod handelen u nde r dansk
flag, da barbareskern e - sørøvere fra Algi er - begy nd te at operere langt ude i At lanterhavet og helt oppe unde r Færøern e og
Island . I 1662 måtte islands farerne have konvoj; i 1687 måtte
en eskadre krydse i No rdsøe n mod de fr ygtede korsarer; og
året efter mått e tr e o rlogsskibe sendes til Irl and for at konvoj ere
dan ske osti nd iefarere sikke rt gennem Den engelske Kanal,

hvor barbares kerne hu ser ede.

D et p rægtig e skibspo rtræt - formentlig Danmarks setas ie - forestiller admiralskibet Sop hie Amalie; og det befinder
sig sammen med en p endant: ad miralskibet Fred erik, på Gavnø. Det 165 fod fange o rlogsski b, der agterude fører er
væld igt fJag med Den væbnede Arms ordens regn og et Dannebrog i hj ørnet, ble v bygge t i 1650 i Norge af den
engelske mes ter James Robbins d en ældre. En opg ørelse to år senere angiver, at d et førte 86 kanon er og havde en
besætn ing på 430 mand. De r var dog ikke d en maksimale bestykn ing for dis se to størs te ski be i flåden. Ved en
senere lej lig hed angives kanontallet til 106 og besætn ing en til 680 mand. Sk ibene var op kaldt efter den nye konge
Frederik 3. og hans d ron ning Sophie A mali e. Det var en ny· og med tanke på ind førelsen af en evælden ti

arsene re

- tankevækkende navngivning. Under de n gaml e kong Ch ristian var flådens skibe ikke blevet opkaldt efte r mennesker af kød og b lod. Sk ibets agterspejl er ud smykk et med ko ngen s og dronningens alfia ncevåben : det da nske og d et
braun schweig-lii neburgske og med en buste af dr onning Sop h ie Am a1J:e.
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50 kanon ers skibet Fyn
rep ræsenterede et for søg

på at kon stru ere er li n ie-

skib me d spe cielt ringe
dybgåend e, af hensyn til
de g runde dan ske farvan -

de. Ved p rø vesej/ ad sen
viste fabrikme ster Diderich d e Thurah s skib sig
ude af stand til i tristevej r

at sej le m e d un de rste
balter/dæks p orte Jb ne.
(Se 5. 33). I 1745 b lev

Fyn de rfor sotgt ti l Asia-

tisk Kompagni , der brug te d el

på tre kinafarter.

Orlogs m useets riggede
mo de l

fra

byggeåret

1136 giver et instruk tivt
b ill ed e af et d ans k linieskib fra Ch ristian 6.5 ti d

med dets præg tige agtergafferier. Fyns gaf ionsfigur er ge ngiver s. 19.

12

KONVOJKONFLIKT
Et var at lade flådens ski be konvoj ere da nske hand el sskib e
imod kape re, fribytt ere og korsarer. Noge t andet var ko nvoje r
vendt mod and re magters o rlogsskibe. Det var mili tært en væsent lig me re krævend e o pgave - og po litisk langt farligere.
Det var imid ler tid, hvad Ch rist ian 5. in d lod sig på. Den
intense krigsfør else ti l søs mellem Ludvi g 14.s Frankrig og d e
all ie rede sømagter Englan d og Ho lland u nd er Den pfalzis ke
Arveføigekrig 1688-1697 gi k hårdt ud over Danmark-Norges
handel. De ls fo rdi de all iered e af al magt søgte at hi ndre, at
Frankrig mo dtog for syn in ger med ski be under neutr alt fl ag.
Dels fo rdi danske og no rske redere i vid ud strækning lo d d et
neutrale danske flag dække sk ib e og ladni nger, d er i virk eli gheden t ilhørt e d e kr igsførende. I 1690 og 1691 bl ev Europ a
derfor vid ne ti l d et særsyn, at de to arvef je nde r Dan mark og
Sverige afsluttede en neutralitetskonvention, hvo ri de forpligted e sig til fæll es optræden over for de krigsfør end es overgreb
samt til at konvojere hinand ens handelsskibe.
I 1690 afsej lede de første danske ko nvoj er f ra Fle kke rø.
Handel sskibene t il England b lev konvoj eret af kom mandø rkapt ajn N iels Lau ritzen Barf od om bord på fr egatte n Engelen
samt fr egatt en Lossen, kapt ajn G.c. Nyeb uh r. Skibene ti l Ho lland blev ko nvoj eret af kaptaj n Hans Schiøn nebø lle på f regatten Svenske Falk med f regatt en Ørn en, kaptajnløjtnan t T.C.
Nyeb uhr.

I 1690 gi k d et god t. M en i 1691, hvor hand elsskib ene
skulle ko nvoj eres genne m Den engel ske Kanal ti l havne so m
Brest, Nant es. la Roch ell e og Bord eaux på de n fransk e at lanterhavs kyst, gi k det galt. Handel sskibene b lev ko nvoj eret af
kaptajn M ichael de Vo ss på f regatten Svenske Fa lk og kapta jn
Hans Schiønnebø ll e på fr egatt en Neptunus, og ko nvoj en bestod ved afsej lingen f ra Fle kkerø af 25 kof fardi skib e. Ved indsejlingen t il Den engelske Kanal - hvo r senere f regatten Freya
mødte sin skæbne - mødte ko nvoj en hollandske orlogsskibe,
der genne mtvang en visitation, der for flere skibes ved komme nde afslørede falske lad ningspapirer.
Fransk havn var en farlig destination und er D en pfalziske
A rvefølgek rig. Frankri gskonvojen 1692 bl ev led saget af kapt ajn
Christen Thomesen Sehested på fr egatt en Svenske Falk, med
fr egatten Hvide Falk, kapt ajn Just [u el, og snaue n Maagen, kaptaj nl øj t nant Jørgen Liebedan tz. Denne gang var d et englænderne, der trod s konvojchefe ns protester visiterede konvojen
ud fo r Isle of W ight. 11693 havde den op imod l S0 skib e sto re
ko nvo j hård t vejr, da den i decem ber afsejlede fra Flekkerø, og
det skyldtes mu ligt den sene årstid, at konvoje n slap helskin d et
gennem Kanale n og f rem t il f ransk havn. 1693-ko nvojen var en
fæll esko nvoj , esko rter et af kapt aj n Jørgen Biørn, fregatten
Delme nho rst. og f regatten Lossen, kaptajn løj tna nt Ove Dall ,
sammen med den svenske f regat Spes.
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1694 skulle end nu en fælleskon voj afgå til den f ranske
atlanterhavskyst. Fra dansk side delto g or logssk ibet Gy/de n/øve,
kommand ørkaptajn Niels Lauri tzen Barf od , og snauen Packan,
kapt ajn M agnu s 5ehested, samme n med de n svenske fr egat
Wachtm eister. I Kanalen b lev Barl od angrebet af enge lske
o rlogssk ibe; og efter en ko rt kamp, hvo r tre bl ev d ræbt og 18
såret, de rib landt chefen, bl ev han tvun get til at stryge sit fl ag,
og konvojen blev visite ret. Så sent som i d ece mbe r samm e
år, afsejl ede end nu en fælleskonvo j fo r Frankrig und er 50
kanon ers skibet Lind ormen , kaptaj n Just lu el og de n svenske
f regat Ste nbocken. Ud rejse n gik godt, atte r fo rmentli g på
gr u nd af de n sene årstid. Men på hj em rej sen me d 100 skibe i
sin kon voj måtte Just lu el udstå en kamp på fem t imer m ed
enge lske orlogssk ib e, de r ko stede ham 22 døde og sårede.
De t bl ev kri gens sid ste ko nvoj, id et en fælles ko nvoj i 1695
un der kaptajn Ivar Hu itfeldt, o rlogss kib et Næ /deb /adet , ikke
ko m afsted. De først e danske ko nvoje r, d er blev send t ud imo d
sømagtern es orlogsskibe, havd e øko nomi sk været en beg rænset succes. Men de havde været lære rige. D e havde de mo nstreret, at et konvojsamarb ejd e med en and en neut ral magt var
pol itisk spænd ingsfuldt. De havde belært Ad miralitetet om, at
den form for handelsbeskyuelse organisations- og navigationsmæssigt var krævende. Og de havde vist, at konvoj var farlig.

Just luet (1664-7715) var i 7692 chef for fregatten H vide Falk på konvoj rejsen til
Fran krig, og (ar orlogsskibet Lindorme n i 7694, som på hjemrejsen fra den
franskeatla nterhavskyst udstod en hård kamp i Kanalen med en engelsk fregat.
Maleri af ukend t ku nstner. Frederiksbo rgm useer. De p on eret p å O rlogsm usee t.
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KONVOJPRINCIPPET
Snart efte r var Danmark indvi klet i Den sto re nord iske Krig. O g
de r skulle gå mere end 60 år, før Danmark i ko nvoj spørgsmålet
stødte samme n med en krigsførend e stormagt.
Sammenst ødet skete i M iddelhavet, under Syvårskrigen
mellem Eng land og Frank rig. I 1746 og i 1751 og 1752 havd e
den danske kon ge sluttet trakt ater med deyen af Algier, beyen
af Tunis og pashaen af Tripol is om , at deres ko rsarer im od
en årl ig betal ing i penge og varer ville lad e sk ibe un der d ansk
flag passere uant astet. Herm ed havde det dan ske dip lo mati støtte t af o rlogss ki be, de r sku lle demon strere ko ngen af
Danm arks magt - banet hand elen og søfarten vej ti l det vestl ige
M iddel hav. Og i 1756 havde Freder ik 5. afsluttet en t raktat
med sulta nen i Konstantino pel, hvo reft er da nske skibe fik
~d ga n g t il havnene i Græk enland og i levanten.
For at beskytte d en blomst rende mi dd elh avsfart under d et
neutrale danske f lag var der blevet send t to lin ieskibe t il l evante n, og under indtryk af kri gen blev lin ieski bet Grønland på 50
kanon er i 1761 sendt til Midd elh avet for at ko nvojere. Und er
en ko nvoj rejse t ilbage f ra Smy rn a mødte ko mmandørkaptaj n
l or entz Henri k Fisker i o kto ber samm e år de t engelske 74
kanoners lini eskib Shrewsbury, hvis chef, captain Hugh Pall iser,
genne mtvang en visitat io n af kon voj en og opb ragte et skib, der
senere viste sig at have f ransk ladning o m bo rd .

Visi tationen og opb ringelse n affødte en k raft ig reakti on fra
de n danske regeri ng, fordi den anfægtede et af de ns cent rale
neut ralitetsprin cipp er: principp et om neutrale konvojers ukrænkelig hed . Den danske o pfatte lse var, at såf remt den danske søoff ice r, d er var chef fo r konvojen, før afsejli ngen havde
efte rset skibenes papi rer og ko nstateret , at d e ikke med før te
k rigskontrabande elle r gods t ilhørende de krigsførend e, skulle
f remmede orlogss kibe respektere hans fo rsikring hero m og
afstå f ra at vis ite re og o pb ringe konvo jen s skibe.
Lige så for de lagtig t Jette pri ncip var fo r en dansk neutralitetsud nyt te lse, li ge så ele me ntært uantag elig t og un dergravende for de ts posi tion som sømagt var det for England. Det var et
k lart ko nf liktspørgs mål. I kommandørkaptajn Fi skers instruks
havde der stået, at han sku lle afvise de krigsførendes krav om
at visite re hans konvoj. Men i instruksen havde Admi ralitetet
kl ogeligt ind føje t, at han ku nne give efte r for en overlegen
sty rke. Og Shrewsbury med sine 74 kanon er havde un ægtelig
været stærkere end det lill e 50 kanon ers li ni eskib Grøn land.
Den danske reger in g vid ste godt, at d ens ko nvojp rin cip
ikke var baseret på den gælde nde dansk-engelske traktat fr a
1670, og ej hell er på overbevisende folkeret lige argum enter.
Når ud enrig smi n ister J.H.E. Bern sto rff i efte råret 1761 valgte at
fo rlange erstat ni ng og æresop rejsning af England - og dermed
en fo rmel engelsk anerkende lse af det danske ko nvojp rin cip var d er derfor tale o m et takti sk og langsigtet spi l. Bern stor ff
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ler ikke. Hvad han håbede på, var, at Engl and i en senere k rig
vill e kom me i så tr ængt en po lit isk og m ilit ær po siti on , at d et
fandt det klogest st iltiende at acceptere det danske konvojpri ncip. At d et gav sine skibschefer o rd re ti l at sætte kikker ten for
det bli nd e øje og lad e d e d anske konv ojer passere uant astet.
Og d et var neto p, hvad der skete i det næste globa le stormagtsopgør.

De såkaldte algierske sepss skulle beskytte hand elsskibe under dansk fl ag mod
overgreb og op b ringelse af de nordafrika nske korsarer. Imod betydelige årlige
betalinger i varer og pe nge havde dey 'en af Alg ier. bey 'en af run is og pashaen
af Trip o li s indvilget ; at lade den danske ko nges un dersåtter, som var for syner
med afgiersk sepes, passere u hindret . Det var imidfer ti d ikke kun inde i M idd e/haver, skibe under dan sk flag kunn e møde korssr ern e. De kr ydsed e også lej lig-

hedsvis ude i Atlanterhavet. Alle danske skibe, der agtede at passe re Spanien s
nordvest ligs te punkt: Kap Fin isterre. havde d erfo r pligt til at løsea lgie rsk søpas
og betafeet nærmere fastsat pasgebyr (ordet. Under Den amerikanske Fri hedskrigs højkonju ktur skulle ski bet de Frede på 67 kommercelæs ter eller cir ka 175
to ns, der var hj em meh ørende i Bergen - men hvis navn godt kun ne give snted n ing til at m istæn ke de t fo r at være en ho llæn d er under dans k camouflage - etsej le til St. Cro ix i Vestind ien. Ifølge p åtegn ingen havde ski bets hovedreder den
19. december 1780aflagt den

j

loven fo reskrevne ed på, at ski bet vir kelig var

lovfo rm elig dansk ejendom; og den 5. januar 1781 havde Kommercekollegiet
i Københa vn udstedt de t ønsk ed e pas, forsynet med kollegiets segl og underskrevet af dets ch ef, Ernst Schimmelman n, og de ts d ep u terede, Peter Hersfeb
Classen. Vi ved ikk e, o m ski p per Hans Elle rtsen på sin fart over Atlan terh avet
blev praje t af en af d e alg ierske korsarer. M en hv is han m ød te d em ud e til søs,
kun ne han fo revise sit pas. Og korsaren - der sel vsagt ik ke ku n ne læse dsnstcko nstatered e så, at d en øvre de l af passet, som han medbragte et eksemplar af,

gjor de sig ik ke ill usioner o m, at d et sej rr ige Englan d i 1761 vill e
give efter fo r det danske k rav. O g derfo r p ressede han d et hel-
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p assede nøj agtigt sammen med skipperens pas, og lod skibet med de t rød hvid e ko rsflag passere. Rigsark ivet .

OVERSØiSK KONVOJ
De 13 nordamerikan ske koloni ers oprør mod den britiske kro-

ne i 177S ud vikl ede sig netop til den stork rig, der bragte England i en isoleret og presset position, således som Bernstorff
i 1761 havde set fr em til. I 1778 gik Frankrig ind i krigen mod
England , fulgt i 1779 og 1780 af de to sømagte r Spani en og
Holland; og i 1780 stillede Katharina den Sto re sig i spidsen for
et Væbn et Ne ut ralitetsfo rbu nd, der bestod af Rusland , Sver ige,
Danmark og Preussen , og so m var vendt mod England. England så sig nødsaget til at lukke øjnene for vidtdrevn e neutral itetsspekul ationer til fordel for d ets modstandere. Sto re mængderfransk-og span skejed e varer bl evt ransporteret om bord på
danske skibe under en tynd camouf lage af dan ske papirer og
danske st råmænd, og et betydeligt antal holl and ske skibe fo rt'satte fart en under dække af dansk flag.
Ud enrig smini ster A.P. Bernstorff var vel vide nde om , at
konvoj var politisk hasard. Det var en åbe n udfordring af England . Meget - i virkeligheden alt fo r meget - var overladt til
konvojch efern es og de engelske skibschefers konduite. Og en
krænkelse af d en danske konges flag kunn e udløse en politisk
krise i forhold et til England . Derfor afholdt Danmark sig und er
D en amerikanske Frihed skrig fra at konvojere i europ æiske farMa ng e sø of ficerer fik øge r navig ati onserfaring ved at fa re m ed d e store ha nd eJs-

kompagniers skibe. Sekondløjtnan t Friderich Zimmer (1702-74) sejled e som
tredjes tyrmand på den første danske ki nafarer Kronprins Ch ristian 1730-32; og

i Kant on lod ha n sig afb ilde af en kin esisk »tece-me ker«. Privat eje .
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vande; og i Midde lhavet blev der kun givet ko nvoj ge nnem
Gib raltarstrædet , nåren atde vestind iske fregatt er på udrejsen
eskorterede det årl ige gavesk ib til deyen af Algi er.
Den sam me betænkelig hed ud vi ste den dan ske regering
derimod ik ke, når det gjald t den ri ge ove rsøiske fart på Vestindi en og O stind ien .
På ru ten ti l og f ra Vesti ndien ko nvojerede fr egatte rne de
da nske hand el sskib e, og ude i Vest i nd ien blev led elsen af konvoje ringe n mell em øerne lagt i hænderne på d en da nske gen eralgu vernør. De t var almi ndelig t kendt, at Danneb ro g og da nske skibs- og ladn in gspap ir er dækkede over en vi d tgående
handel for d e kri gsførend es regnin g. Og de ledende po litikere
i København sejlede selv tæt t il vinden og tog de l i en han del på

tab en dn u alvorligere; og af en gen eralkrigsret blev Schiønni ng
dømt til at afskediges fra kongen s tj eneste. Som konvoj c hef
havde han svigtet. M en samtidig blev han o fr et på en aggressiv
neutrali tet sspekul atio ns alte r. Det vedgik regerin gen da også
kl art , da d en umiddel b art ef te r ænd rede ko nvojin struksen . For
frem tide n måtte der ud e i Vestindi en kun gives kon voj ti l
egent l ige dan ske skib e, men ikke til fartøjer, d er blot var i ndregi streret på de danske vesti ndis ke øe r. Regeringen vid ste alt ,
hvad den behøvede at vide om, hvad der i Vestindien foregik
under dække af det neutrale Dannebrog.
Om de n ost ind iske handel stod der en særl ig gla n s. Farter:
ne var de længste, skibe ne de største og lad ni ngern e de rigeste.
Hvor vestindiefarerne blev konvojeret af fregatte r, blev ostind iefa rerne ko nvoje ret af linieskib e.

spans k Caracas, som - hvis englændyrne havde fået nys om
den - vi lle have brag t de n danske neut ralitetsp ol iti k i alvorlig
fare.

I Vest i nd ien gik det da også galt. I december 1780, da kaptajn Peter C h ristian Schiønning før te en konvoj fra den f ranske
ø Guade loupe til St. Thom as, bl ev han praj et af tr e fr egatt er,
hvi s anf ører hejste engelsk o rlogs f lag og kr æved e at visiter e
kon vojen . D et afvis te Schiøn ni ng; og på Bornho lm blev d e 36
kanoner halet i borde og alt blev gjort red e til at fø lge
instruksen og afvise vis itations kravet med magt. De n danske
fr egat bl ev imidlertid udmanø vreret af de tr e engelske fr egatt er,
og Schiø nning tog den for hans karri ere katastrofale beslut ni ng
ud en kamp at st ryge flaget for overm agten , hvoreft er eng lændern e fj erned e sig med kon voj en s t i sk ibe.
Sene re vist e det sig, at de t re skibe ikke havde været orlogsskib e, men enge lske kapere. D et gjorde det da nske prest ige-
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Allered e i augu st 1779 afsejl ed e 60 kanoners linieskibet
Holsten fra Køb en havn. På udrej sen anl øb komma ndø rkaptajn
Ul rich Ch risti an Kaas For t Christiansborg på Guld kysten for at
støtte d en d an ske guvernør i hans strid mod holl ænd ern e, og
de rf ra fort satt e han t il Kap Det gode Håb. Herfra satt e han
ku rsen hj em over med fe m sk ibe i sin ko nvo j: Asiat isk Komp agnis kinafarere Dro nning Juliane Marie, Prins Frederik og Kron-

pri nsen og de to private ind ienfarere Christiansste d og Prins
Frederik. U m id delbart eft er H ol stens ti lbagekomst afsejled e
Ind fødsretten på 60 kanon er i sensom meren 1780ti l Kap, hvo r
kom mandørkaptaj n Jen s Gern er afhen tede Asiatisk Kom pagni s
kin afarere Danmark og Disco og ko nvo je red e dem sik kert til
Køb enhavn .
Kort før Ind fødsrettens ti lbagekomst var linieskibet w..grien
- ligeled es på 60 kano ner · afsej let. Denne gang var destin ation en Tranqu eba r, hvor kommandørka ptajn And ers Bill e tog

Asiati sk Kompagni s Ganges og den pri vate indienfarer Joh anne
& Marie under sin beskyttelse; og på Kap sluttede kompagni ets

kinafarer e Dronning Juliane Ma rie og Kronprins en og d ets
indienfarer Dansborg sig til konvojen, so m i august 1782 velbeho ld en kun ne lad e ankeret gå på København s rh ed.

To måned er før var Indfødsretten afsej let, ligeledes med
Tranqu ebar som mål. Her afhe ntede kom mandørkaptaj n Ch risto p her Lutk en d en pr ivate ind ienfarer Laurvig og påbeg yndte
hjem rej sen . Ved ank om sten ti l Kap fik han at vide, at fr eden
mell em England og Frankrig var en realitet. Laurvig og d e andre
danske skibe hjemgik der for ud en konvoj ; og i j uni 1783 rapporterede chefe n ti l Ad m iralite tet , at Indfødsretten var parat til
at tiltræd e sin hj emrejse.
Den sidste ostindi ske konvoj kom til at kaste en skygge
over konvojtjen esten . På hjemrej sen forsvandt linieskibet spo r-

løst i At lante r havet . O gså på and en vis havde de ost ind iske
konvoj er været kostb are. For mand skabet havde de ikke ku n
været delfin er og flyvefi sk, dåbsfestlighed er ved passagen af
ækvato r og t ro piske kyster med hvide sandstra nde, vaje nde
palm er og smile nde indfødte, der faldbød uk endte f rugte r og
rariteter. De tr e første togter havde kostet m ind st 250 besætningsmed lemmer liv et - og adski lli gt f le re helbredet - som
følge af skør bug og tropesygdomme.

Lin ieskibet Fyns ga lionsfigur (se s. 12) forestifler en kronet/øve. Sammen med

agterspejlet viste galionsudsmykn ingen , hvad flå dens mesterbilledhuggere tormåede. De var kunstnere på der es felt; og de orlogsskibe, der

j

slutningen af

17OD-taJlet gj orde ko nvoj tj eneste, var smykkede me d prægtige galio nsfig urer,

der symboliserede skibets navn. Orlogsmuseet .

Set i et længere per spekti v havde de ost ind iske kon vojer
imid lertid været vellykkede. Ost indiefarerne var blevet afhentet
på Kap og ved Tranquebar med minimale ventetid er - i sig selv
et tegn på pro fessiona li sme og p ræci sion i planlægn ingen . Det
var rige ladninger, der bl ev losset i København , og de kr igsførende havde ikke ant astet konvoj erne . Da hand elen og søfarten i 1783o mst ill ede sig fr a krig til fr ed, kunn e regeringen se
tilbage på de ost ind iske konvoj er som en økonomi sk og poli ti sk
succes.
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l den fl orissante handelsperiode i sl u tningen af 11OO-taJlet var Københavns havn et helt venezian sk myld er af ski be, p remme, arb ejdsffåde r og færge b åde. Billedet, de r er fra 1796, viser havn eløb et ud fo r Nyhavns munding, set mod n o rd . De r var
hverken kajplads etter vanddybde ved bo lværkern e til de tu sindvis af skibe, der i de å r an løb d en dan ske ho vedstad; og de
måtte d erfo r n o rmal t lo sse og lade ved hj ælp af pramme mi d t i havneløbet. M od vest ses den lange række af nybygg ed e
pakh use, d er tæt side o m sid e strækker sig helt op ti l Kieler Pakhus, Vestin d isk Pakhus og To ldbod en, kun brudt af
Amalienb o rg-palæerne. M od øst ses Flådens Lej e med de mange oplagre orlogsskibe. Yd erst til højre er et liniesk ib ved at få
indsat den underste del af stormasten ved mastekranen på Ch ris ti ansho lm, som srod indtil 1B60. Bag mast ekran en skim tes
Takkeladshus en e p å Frede rik sholm;og længst mod nord anes N yho lms masrekr an, d er i dag er Ho lm ens vart egn, og berokspiret på Hovedvagt en . Go uache af fE. Løn ning. Køb enhavns Bymu seum.
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» ØNSKER

DE KRIG?«

I janu ar 1793 forfærd ed e Frankrig det civili serede Europ a ved at
henr ett e enevo ld sko ngen af Guds nåde. Få d age senere erklærede repu bl ik ken England kri g. Og Nati o nalko nventets krigserklæ rin g sku lle bl ive ind ledn ingen t il mere end 20 års næsten
uafb rud t k rig, som først ende ligt afslutte des med Napo leo ns
nederlag ved Water loo i 1815.
For Danmark , der side n f redsslut ni ngen eft er Sto re no rdi ske Krig i 1no defin it ivt havde afsk revet all e pl aner o m en

taj nløjtn ant Jaco b Are nfeldt, skull e k ryd se i Skagerak; sene re
samme år sendtes fr egatten Sto rebælt på 36 kanon er med jagten M akrellen på k rydstjeneste langs No rges syd kyst; og b riggen Lougen på 18 kano ner, kapt ajnløj tna nt Hans M ichael Kaas,
blev samm en med b riggen Ærø, løjtnant Bernha rd Kaas, beord ret ti l Vestindien for at kr yd se mod kapere - en tjen este, d er
lige som krydsningen langs den no rske sydkys t skulle bli ve for tsat k rigen ud .

generobring af de tabte skånske og nor ske provinser, var neu-

Und er Den amerikanske Fri hedsk rig havde kon vo jpo lit ik-

tr alitet und er stormagtsopgøret de n selvfølgelige politik, og den
størst mulige udnyttelse af neutraliteten det lige så selvfø lgelige
mål. Ud enrigs minister A.P. Bern stor ff , de r også havde led et
Danm ark- No rges udenr igspol itik ved Den amerikanske Fri.hed skrigs udbrud 15 år før, stod påny over for at skulle fo rmulere en neutrali tetspo litik, d er både hvil ede på erfaringerne f ra
den fo rrige kr ig og tog højd e for d e pr ob lem er, som den nye
krig rej ste for den neutrale søfa rt og hand el.

ken været e n succes, både ø ko nomisk og polit isk. D a de sto re

Reger in gen s første hand ling var at beskytte de mange da nske handel sskibe, der ud en at kend e krigs udbrudd et var på
vej hj em. Fregatte n Trit o n på 24 kanon er, kaptajn G.A. Koefoed,
og b riggen Glommen på 18 kanon er, kaptajnløj t nant l.C.
Schrødersee, fik o rd re o m at kr ydse ud for Kanalens vestlige
mund in g for at advare skibe ne og ko nvojere dem sikkert gennem Kanalen . Samtidig indledtes k rydsningen mo d kapere i

københavnske købmænd og skibs rede re efte r krigsud bru d det
i 1793 o psøgte uden rigsmi nisteren for at bed e om konvoj , var
svaret im idl er ti d tot alt afvi sende . "Ø nsker De krig?", spurgte
grev Bern stor ff.•De n kan jeg b ringe Dem ind i den dag i morgen. Men få os ud af den igen - det står ikke i min magt •. Bag
afvis ni ngen lå en forventning o m, at den nye kr ig vill e bl ive ført
med større voldso mhed og vil dskab end de n fo rrige. Det gjal dt
kri gen t il søs, og også den økonomiske kri gsføre lse, som d e
ko nservative sto rmagte r ville tage i brug for at su lte d et revolutio nære Frankrig t il overgivel se. Krigen , der før havde været før t

melle m kon gern e, ville nu blive en kri g mell em folkene. I en
sådan kri g ville konvoj være po li t isk hasard .
Derfo r sagde grev Bern storff nej t il ko nvoj . Og han vedblev
at sige nej, så længe han leved e.

dan ske territ orialfarvand e. Briggen Sarpen på 18 kanon er, kap-
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FLÅDEN OG BARBARESKERNE
M ed k rigen kom højko nju kturerne for hand elen under neutra lt
flag. Der bl ev sejlet - og sejlet d ristigt - i eu ro pæiske farvande
og i Vest in di en . Og ved side n af den tr adi ti on ell e fart på Ki na
og Indien ko m nu også store for tje nester på at besej le de iso lerede fran ske og holl and ske besidd elser: M au ritius i Det indis ke
O cean og Java, hvor franskmænd en e og hollændern e oprethol dt forbi nd elsen med det euro pæiske mark ed via København med skibe und er dansk f lag. Regeringen vidste, at en
betyd elig del af di sse akt iv itete r var med t il at underg rave d en
engelske krigsfør el se ti l søs. Og den vid ste, at englænde rne
også vid ste d et. M en den vill e fortj enesten , og den så ingen
grund ti l at være mere fintføl end e - og mere fo rsigt ig - end
and re neutrale reger inger.
En særlig intens neutrali tetsudn yt telse var imid le rti d f ragtfarten i M iddelh avet og'mellem Middelh avet og d e nor d- og
nord vesteu ropæiske havne. Genn em traktate rne fra midt en af
år hu nd redet med Algie r, Tunis og Tripol is - det nu værende
Libyen - var de danske ski be sikret mod opb ri ngelse af kor sarern e. M en sik kerhede n var ik ke en selvfølge. Nogle gange var
det de nordafrikan ske herskere, der brød fr eden , fordi dan skerne nægted e at for høj e beskyt telsespengen e, for eksempel
når en ny hersker besteg tronen. Andre gange var det danskerne, der fr emprovok erede en ko nf likt, eksempelvis ved under
hånden at sælge algie rske søpas til købm ænd i Hamborg.
Normalt kunn e problemerne løses gennem for hand ling. M en
i nogl e tilfælde bl ev f låde n sat ind. I 1770 havde man således
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sendt en eskadre på to linieski be, to frega tter, to bombefart øjer
og to t ransportsk ibe t il M iddelhavet, og havde bombardere t
byen Algie r - dog ud en afgørende effe kt.
I 1796 ops tod der en ko nf likt med pashaen af Tripol is.
Regering en i København valgte at send e en f regat og en brig
der ned ; og den 16. maj 1797 udk æmp ede f regatt en Najaden
på 40 kanon er und er kaptajn Steen Bil le bistået af 18 kanon ers
briggen Sarp en , kaptajnløjtnant c.c. Hol ck , en heldig kamp
med tripolitan ske ko rsarer og tvang pashaen ti l at slutte fr ed .
Stee n Bill e, d er var en af flåde ns mest aktive og ærgerr ige officerer, for blev indt il som me ren 1800 chef fo r den danske
eskad re i M idd elh avet. Da han i 1800bl ev ko mmand eret hj em ,
var eskad ren vokse t til at bestå af lin ieskib et Sele ren. f regattern e Ih etis, Triton, Najaden, Freya og Havfruen samt briggen
G/a mmen. Og det skulle få betyd ning for det videre po lit iske
forl øb, at Steen Bille - på eget ansvar, men i for ståelse med
kro npri nsregent en, den sene re Fred erik 6. - ti d lig t begy nd te at
lade eskad rens skibe konvojere handelsskibe und er dansk flag.
I begyndelsen havde han blot givet ko nvoj ud og ind gennem
G ibraltarstræde t, hvor søfa rten var særli g udsat; men langsom t

havde det ud vik let sig ti l egentl ig og regelmæssig konvojtj eneste mellem de itali en ske, fr anske, spanske og nordafrikan ske
havne i Midd elhavet.

/ 1797beslu tted e Danmark at bruge magt over fo r pash aen af Trip oJis, d er havde fo rhøjet sine krav om betaling for at lade hande lsski be under d ansk fl ag sej le uan tastet
i M id d elhavet. Den 16. maj fandt der derfor en kamp sred mellem den danske nybygged e 36 kanon ers fregar Naj ade n under ko mmandørkap taj n Steen Bille og orJogs-

briggen Sarpen på 18 kanoner. M o d stand ern e var seks af pashaens korsarer; d er imidlertid måtte rrække sig ri /bage og søge ly bag havne molens batterier, efter at d e,
so m Steen Bille indberettede. havde -teeet dygtig Prygf «. Gou ache af

c.c. Parn emann. OrJogsmus eet.
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-En enge lsk Kape r visi tere nd e et dansk Skib, som brsser op«: er ritle n på Niels Truslews aquatin te tre 1805. Der verse red e m ange rsedsetsbe reminge r o m kapernes o verg reb. I virk elig hed en fo regik d e engelske onogsskib es og kap eres ko ntro l med skibe un d er neu tr alt flag lige så udrama tis k og rutinepræget .m m pa dette billede af

en arm eret e nge lsk kut ter og e t mellemstort dan sk h andelsskib, der er løbet op i vinden. Han de ls- og Setertsmuseet på Kronborg.
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FLAGETS ÆRE
Ved k rigsudb rudd et i 1793 havde A.P. Berns torff af poli t iske
grunde sagt nej t il ko nvo j, og han havde fast ho ld t sin afvi sni ng
gennem de før ste kr igsår. Men i so mm eren 1797 - neto p da
Frankr ig intensiverede sin kaperkrigsførel se, og kri gen gik in d i
en afgørende fase - død e den gamle statsmand, de r havde stået

de store økon o miske fordel e, Danmark havde af den ne fo rm
for neut ralitetsud nyttelse, t ilrådede han im id lerti d , at d e fik
konvoj .

Købm ænd ene og skib srede rne genoptog nu pr esset for
konvoj; og d eres pr ession fik yde rl igere styrke, da Frankrig i
slutn ingen af 1797 gav sine kapere helt f rie tøjl er. Blot et enkel t engelsk p rodu kt i et neut ralt fartøj - et tæppe i ski ppe rens
kahyt elle r en spand kul i kabyssen - var nu gru nd no k til at

I janu ar 1798 besluttede d en danske regeri ng at spi lle ud i
det polit iske hasard spi l, so m kon voj var. Det var den rige ostind iske hand el , ko nvojtil hængern e bru gte so m murbrækker.
11798 afsejl ede de to 60 kanon ers linieskibe O lde nborg og D e/m enhorst. hver med 559 mands besætnin g, und er komm andø rkaptaj nern e A.F. LiHzow og Just Bill e ti l St. Hel ena fo r at
konvojere danske ostindief arere til Køben havn. Og i somm ere n
1799 afsejlede to o rlogs sk ibe bestem t for Indi en. Det var linieskibet Oldenborg, der nu fi k kommandørkaptajn O lfert Fisch er
som chef, og 40 kano ne rs fr egatten Iris, kaptaj n Peter Riegei sen, me d en besætni ng på 380 mand . O lde nbo rg fo rul ykk ede
på ud rej sen ved Kap, men det lyk kedes O lfert Fischer at redde
hele besætningen. Iris gennemførte derimod rejsen til den
danske ko loni Serampore i Bengalen, hvor fra den vendte hjem

opb ringe skibe t. I d en situatio n var hoved stad en s stø rste neu -

med tre ostind iefarere.

som garanten fo r neutralitet en . H ans efterfølger, grev Ch ristian
Bern storff, havde ikk e sin fars auto ritet overfor kro np rins Fred erik . Kronp rin sregent en , der yderme re var præses i Ad mi rali-

tetet, var opbragt over de kri gsfør end es mange overg reb mod
d en danske hand eh.og han var lige so m flådens off icerer næn
o m flagets ære og overbevi st o m, at en fast hold nin g over fo r
d e krigsførend e ville være politisk virk ningsf uld .

tr alit etsspekul ant , Frederic de Co ninck , og hand el s- og fin ansmin ister Ernst Schimm elma nn i stand til at få kronp rinsen til .

Udenrigsm inister C hristian Bern storffs for tsatte bet ænk e-

trod s ude nr igsmi nisteren s betænk eligh ed er - at sanktio ne re

ligheder ved konv oj eringen - hvor chefens in st ruks påbød ham

konv oj . I gehej mestatsrådet lagde Schimme lmann i janu ar
1798 ikke skju l på, at de 40 ostind iefarere, der på d et t id spunkt var på vej mod Køben havn , fo r en del tilhørt e f ranskmændene og d eres holl and ske all ie rede og havde -lad ninge r
inde n bo rd e fo r fransk og hollandsk regning - o Af hensyn t il

at afvise ethvert krav o m visitatio n, uan set hvo r stærk en styrke

han befand t sig over for - bl ev ign or eret af kronprin s Fred er ik
og Admiralitetet. Bernstor ff for måede ikk e at overtale kronprinsen t il at lade ko nvo jern e følge den sikrere rute no rd o m Skotland ell er ti llade ko nvojc hefe n at give efter for en overlegen
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styrkes kravom visitation. Udenrigsministerenseneste sejr blev,
al O lf ert Fiseher og Peter Riegel sen f ik en t ill ægsinslrukso m, al
de øst fo r Kap kun måtte l age skibe fr a Tranq ue bar og Serarn-

pore under deres konv oj , hvorimod ski be under dan sk flag fr a
d e ho lland ske og f ranske kol o nier før st mått e ko nvoj eres fr a
Kap Del gode Håb.
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De t meste af de res hen ved 3D-årige ti/værelse lå 1l00 -tallet s danske orlogsskibe fred elig t forankrede uden ma ster ug rigning bag flydebommene j Ffådens Leje. De

tær-

resre danske oplevede at se en større styrke af de res kong es flåde til søs. D erfor var det et betagende syn, der j 1791 m ød te den 1l -årige Co nra d Christian Parnemann,
da han på farten gennem Den enge/ske Kanal · form entlig om bord på en dan sk ostind iefarer - så en engel sk eskad re af linies kibe og fregatte r på Falmouth

tusch tegn ing fra 1792 giver er indtryk af den respek t, som mødet med verden s stærkeste sømag t affød te ho s alle, der så de n. O rlogsm usee t.
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med. Han s

PÅ KOLLISIONSKURS
Når kron p rinsen og Admiralitetet fejede ud enrigsminist erens

betænkel igheder t il sid e, skyldtes det , at d e regelmæssigt modtog rapp orter f ra konvo jch efern e o m, at de engelske skibsch efe r affa ndt sig med dere s afv isning af visitat io n. Politi sk var de
osti nd iske ko nvojer en succes. O g d et sam me var de kon voj er,

Hvad kronprin s Frederik og Admi ralitetet imi dlertid hæftede sig ved, var, at konvojerne fra Flekk erø ikke blev antastet af
engelske o rlogssk ibe, og at de engelske skibschefer i M iddelhavet ved flere lejlig hede r affa ndt sig med de n danske kon vo jchefsafv isning af de res krav om visitatio n. D e da nske konvoj er,

der sejlede mell em No rge og M iddelh avet. Fra Fle kkerø afsejlede i 1798br iggen Nid e/ven og fr egattern e Hvide Ørn og Naja -

de r o prinde lig havde været vendt mod frans ke kaperovergr eb,
var dog en klar udfordrin g over for England og dets søhe rre-

d en med konvoje r ned over Nord søen, gennem D en engelske

dø mme. D et var kun et tid sspørgsmål, hvo rnår et samme nstød

Kanal og over Biscayen t il lisabo n og videre ind gennem Gibraltarstr ædet, hvor or logss ki be ne sluttede sig til Steen Bill es
eskad re og gik ind i konvojtje neste n i det vestlige M iddelh av.
I efte råret 1799 afsejle de ko nvojer und er f regatte n Havfru en og
briggen G/om men med samme dest in ati o n. Og i ju ni 1800 afsejled e fregatten Triton med kom mandørkaptaj n CA Koefoed ,
der skulle afløse Steen Bille som eskad reche f i Middelhavet.

ville fi nd e sted mellem en dan sk ko nvoj og engelske o rlogs ski be.
•

Konvoje rne u ndgik ik ke de p roblemer, d er fu lgte med, at
hver ken ko nvojchefen elle r skipperne havde prakt isk konvojerfaring. Trod s sig naler, pra j ning og signalskud k neb d et med at
hold e sammen på kon voj en, og mange skibe forsva ndt - nogle
dog fo r at dukke o p på d e aftalte rendezvo us-plad ser. Et vist
spænd ingsforhold mell em de korrekt e søoffi cerer og de lidet
mi litære skippere spillede for mentlig også ind . M an fornemm er
den i rapporten f ra kaptajn Hans Kaas på fr egatten Hvide Ø rn ,
der klagede til Admi ralit etet over koffardika ptaj nerne, som
-ikke agter sig nale r, og når man endog høfl ig tiltaler de m at
opfy lde deres p ligter, da får man grove og imperti nente svar« .

Det første samme nstød fandt sted den 2. dece mber 1798,
da fregatten Trito n i Gib ralta rstrædet tilbageero b red e et fartøj ,
som to engelsk e kapere havde taget fra ko nvoj en . Affæ ren førte
til en me ningsudv eksling mellem den da nske eskadre ch ef,
Steen Bille, og den engelske kommand erend e ad miral i Middelhavet , Lor d St. Vincent, som kategorisk afvis te det da nske
konvojp rincip. De to søofficerer over lod dog kloge lig t sagen t il
deres reger in ger, og i et stormf uld t møde med den engelske
gesandt erk lærede de n dan ske ud enrigsmini ster, at Danmark
ald rig vil le opgi ve pr in cippet o m neutrale konvo jers ukrænk elighed .
I lyset af Englands po lit isk og militært isol erede posit ion
valgte d en engelske regering at se tid en an. Hvo rved den
uundgåeligt besty rkede k ro npri ns Frederik og Ad miralitetet i
deres o pfattels e: at konvoje rne var e n po litis k succes.
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Et nyt og alvo rl ige re sam menstød fand t sted juledag 1799.
Kaptajn Jost van Docku m på f regatte n Havfru en kon voj ered e
en flåd e på 12ski be ud gennem Gibralta rstrædet, da han tidl igt
o m morgenen blev pra jet af en eskad re på tr e engelske f regatter, de r fo rla ngte at visitere hans konvoj. Selvom de lagd e sig
tæt o m den danske f regat, afviste van Do ckum fo rtsat kravet;
og da englænde rne derpå satte en båd i vand et for at visiter e
handel sskibene. skød han eft er den og sårede to matroser.
Trod s deres overmagt undlod englænde rne im idlert id at
skyde på den danske fr egat; og i er kende lse af England s anspændt e situat io n undlod også den kommand erend e engelske
admiral i Middel havet , Lord Keith , at reagere. Han indskrænkede sig ti l at indberett e sagen til sin reger ing , som øjeb likkeli g
beord red e engelske orlogsskibe til herefter at vi sitere alle neutra le ko nvojer. Ydede konvoj erne modstand , skulle d e opbringes og føres ti l engelsk havn .
Denne kom promi sløse o rd re meddelt e den engelske gesandt i apri l 1800 den da nske udenrigsminister, samti dig med
at han krævede e rstatning og æresoprejsning i sagen o m H ev-

fru en. Skønt sagen den ne gang var langt alvorl igere, afviste grev
Bernstorff fort sat at opgive pr incipp et om neutral e konvoje rs

u krænkelighed . Den po lit iske baggrun d for hans afvisning var
hans till id ti l, at Danm ark vill e b live støtte t af Rusland og de
øvrige neu trale i d ets kamp for neu tra lite tspri ncippe rne, og
hans fo rventning om , at England over fo r en e nig neu tral fron t,

de r ku nne påregne støtt e fra Frankrig og dets alli erede, vi lle
o pgive sine krav.

Derfor afsejlede f regatte n Triton so m planlagt til Middelhavet i j uni 1800. Og derfor havd e ud en rigsm inisteren ingen
indvendinger mod , at kapt ajn Krabb e f ik nøjagtig den samm e
gehejmeinstruks, som de fore gående konvojchefer havde fået.
Han skulle - om fornød ent med magt - fo rhind re, at skiben e i
hans konvoj blev visiteret og o pb ragt. Og instruksen, d er blev
dateret de n 19. ju ni 1800, sluttede med de velke ndte or d o m, at
ko nvojch efen iøvrigt skulle rett e sig eft er Søkrigsart iklerne og
Adm iralitetets instruks og o rd rer, - brugende overalt det forhold , sømandskab og i tilf ælde sold atskab. som han agter at
være bekendt og at ku nne fo rsvare".
Kampen ud for t ripotis den 16. maj 1197 havde give t
p ashaen et indtryk af de n dan ske flådes styrke og de n

dan ske regerin gs vilje til at afvise overdrevne krav. (Se
s. 23). Der indledres de rfor forhandlinger gen ne m de n
da nske kon sul, som tendt det kloge sr at bøje sig for en
del af kravene, herund er et beløb for at slutte fred og
en større sum for at teskøbe 21 danske søfolk, der var
blevet gjo rt til støver under krisen. Ingen af pa rterne
havde derfor for al vor tabt ansigt; og und er afskedsaud ien sen den 3 1. maj forærede pashaen ko mme ndørkaptaj n Stee n Bille en værdifuld æ ressetre t - en
~ k ilij.·
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som tegn på sit venskab. Orlogsmuseet .

DEN SIDSTE KONVOJ
Freya var navn et på fru gt barh edens gud inde. Og den dan ske
neutrali tetsud nyttelse, som Freya den 25. j uli 1800 beskytt ede,

havde i sand hed været fru gt bar. M en d er lå en egen hi sto risk
iron i i, at den engelske eskad rechefs sk ib bar det tru end e navn

Ne mesis.
Captain Thom as Baker havde klo kken to o m efterm iddagen sat signal til sin eskad re o m at gøre jagt på den fremmede
kon voj. Nemesis selv fø rte 38 kanon er, Prevoyente 36, Terpsich o re 32 og Ar row 30. I fo rho ld til Freyas 40 kano ner en knusend e overmag t og captain Baker havd e d et engelske Ad miralitets ud t rykkeli ge o rd rer o m at visitere e nhve r neut ral ko nvo j,

og at o pb ri nge de.n, hvi s den ydede mod stand .
Captain Gage på Te rpsich ore nåed e ko rt før kl o kken f ire
o p ti l den danske fr egat, der hol dt sig mell em eng lænde rn e og
kon vojen . En engelsk offi cer ko m o m bor d og krævede at visitere konvojen . Krabbe afviste kravet og gjord e det klart , at han
ville mod sætte sig visitation med magt. De følgende fire tim er
var nervekri g. Ko rt før klokken otte om aften en kom en e ngelsk

officer atter o m bor d og gentog kravet. Att er blev det afvi st.
M en nu var nervek rigen ved at være slut. De n engelske f regat
fyre de et løst skud , og Krab be gjo rde d et samme. Derpå fyrede
den engelske fr egat et skarpt skud efte r kon vo jen, og Krabbe
svarede igen med et skarpt skud fo ran den engelske f regat. Så
fyred e englænderne t re skarpe skud efter kon vojen, og Krabbe
svarede med et skarpt skud. Nu lagde de fire engelske fregatter

Den norskfød te kaptajn Pe ter Greis Krab be (1755-1807) modtog um iddelbart
efter Freya-affæren et personligt b rev tre kronprins Frederik med en udtrykkelig

anerk endelse al sin op træden . Efter ankomsten tif Middelhavet fik han overrakt
kongens æressab e /, og se nere mo d tog han af Cro sse re rsocietete r e t kostbart
sølvservice. Stik af j. Riete r 1801. Orlogsmuseet.
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Hen under aften den 25. juli 1800lagde de fire engelske fregatter sig tæt omkring Freya: de tre på den s bagbords side, og den fjerde på han s styrbords, mell em den
dansk e frega t og dens konvoj. D en li ll e engelske depeche-lugg er hold t sig d erimod i tilbørlig afstand af de store skib e. OrJogsskib ene lå på et p istol skuds afstand, da
Nemesis, der lå mellem Freya og konvojen, satte en båd i vandet for at visit ere et af handelssk ibene, d er var sakket agterud. Det var d enn e båd, Krabbe fyrede efter,
ud en dog at træffe den. Og han s skud bl ev signalet til kamp en. Efter en halv tim es kamp fandt Krab be, at h an havde forsvaret sit ski b til de t yder ste, således som
Krigsartikferne kr ævede d et af ham , og a r vid ere modstand vilf e være m ilitært og menn eskeligt men ing sføst. Først da strøg han si t flag som teg n p å overgivel se og lod
sig og konvojen esko rtere ind til Deal . Akvarel af T.f. Lønning O rlogsm useet.
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sig tæt omkring Freya, og captain Baker pr ajed e, at han agtede
at visite re ko nvo jen. Krabb e pr ajede tilb age, at han vi lle skyd e
efte r både n. Det var de sidste ord. Da e nglænderne satte en
båd i vandet for at visitere det nærmeste af konvojen s skibe,
skød Krabb e eft er båden. Ø jeb likkelig åb nede fr egatt ern e ild
mod Freya, og Krabbe besvarede ilde n.
Kampe n varede en halv t ime, og Freya havde en dræbt og
fem såred e, englændern e f ire dr æbte og f ire sårede. Krabb e
valgte at stryge f laget , og englænde rne fø rte konvoj en og den
svært beskad igede fr egat in d til Deal. Her f ra underrett ede
Krabb e den danske gesandt i London , og capta in Bakers rappo rt bl ev med den opt iske mastetel egraf sendt til Adm iralit etet
i Whi teh all.
De to søoff icerer havde handl et efte r de res kompromisløse
o rd rer, og d e havde udvi st al den besind ig hed , d eres ord rer
gav dem muligh ed fo r. Kon voj affæren var nu poli ti sk. Og skull e de t vise sig - storpol it isk.
Fra Freya-affæren d en 25. juli 1800 går d er en lige lin ie til
slaget på Købe nhavns Rhed d en 2. april 1801. Den engelske
regerin g reagered e med at sende en f låde t il Ø resun d; og
und er tru ssel om bo mbard ement f ra Ko ngedy bet mått e d en
danske regering i augu st 1800 indled e for hand linger. Grev
Bernsto rff kæmpede for at bevare konv oj ern e - i det min dst e
konv oj ern e i M iddelhavet, so m havde størst øko nomisk betydning for neutralitetsudnyttel sen. M en de n engelske fo rhand ler
var ubøjelig, og kronpri nsen og hans udenri gsmini ster valgte
det mindst e af de on der, eng lændern e tilbød. De loved e at
undlad e at udse nde kon voj er, ind t il de to regeringer havde fo r-

handl et sig t il enigh ed o m kon vojp rin ci pp et. Det dan ske valg
var takti sk bestemt. Det gjo rde det muligt fo r Danm ark at gå
med i Det væb ned e Neutralit etsfo rbund i december 1800
sammen med Rusiand , Sverige og Preussen. Et forbund , der i
forsom meren 1801 vill e ud send e en fo renet f låde på 30 li n ieskibe og 15fr egatt er, som skulle tv inge Engl and ti l at anerkende
samtlige omstridte neut ralitetsprincipp er, herunder princippet om neut rale konvoj ers ukrænkel igh ed .
M en sådan skulle det som be kendt ik ke ko mm e t il at gå.
England sendte en stær k f låd e un der Sir Hyd e Parke r og Lo rd
Nelson imod d e tre østersømagter, før d e ku nne nå at foren e
deres sty rker. Danm ark lå mest udsat , og den 2. apr il 1801
knuste Nelso n den da nske d efensio n på Københavns Rhed og
truede med at bombardere den d anske hoved stad ud e f ra
Kon gedybet. En våbensti lstand blev sluttet. Og i efteråret 1801
måtte Danmark betale pr isen fo r sin udfor drende kon voj poli t ik. Prisen var Danma rks for melle og def initivq afkald på samtlige de neut ralitetsprincipper, det gen nem 1700-tall et havd e
kæmpet for at forsvare - og først blandt diss e p rin cipp et o m
neutrale ko nvoje rs u krænk elig hed .
Konvoj poli ti kkens samm en b rud betød ikke, at fi åd en i
fr emt ide n var afskåret f ra at un derstøtt e hand elen og søfarte n.
Efter 1814 spille de f lådens fregatter en be tydn ing sfuld ro lle fo r
hand elen mell em de danske vestindi ske øer og Sydamerika; og
for at bane vej for hand el en viste fl åden fl aget i fje rne farvande.
M en kon voj ernes t id var u igen kald eli gt forb i.
Freya bl ev den sidste konvoj.
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Ostindi sk konvoj i den flori ssante
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O mk ring 1766 tegnede kad et Steen Andersen Bif/e (se s. 4) et tværsnit af et li ni eskib af flådens stærkeste klasse: p å 10 kanon er og med 20 fods dybg ående, i en

krængn ing på seks grade r. Kanonerne er med hjælp af tove og taljer halet i bord e og ind stillet vandre t - i vaterpas: både de svære 24-pundigere på underste bsnertdæk og 18-pu ndigern e på øverste batteridæk. Den svære brogetrosse, der er stuk ket gen nem den firhjulede skibsrapert, skulle opfange d en kraftige rekyle, når de n tre
tons runge kanon b lev affyre t. Under krængningen har sku msp røj tet i frisk vejr stået ind gennem kano nporten på underste dæk. Sjdhis to ri ska M useet, Stockholm.
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