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FORORD.
Nærværende Fremstilling af den dansk-norske Sømagts Historie fra 1535-1700 slutter sig umiddelbart til det i 1852 udgivne senere Afsnit 1700-1814
og

støtter

sig

fornemmelig

1832- 1835 udgivne Skrift

Il

deels

paa

det

i

Efterretninger om den

danske og norske Søemagt Il, og deels paa det Udbytte, som de fortsatte Archivundersøgelser have
ydet.

Hvor andre Kilder ere benyttede, ere disse

anførte.

Aaret 1535 er valgt til Udgangspunkt,

fordi Kanonernes Brug

tilsøes dengang

blev almindelig, ligesom det først er
Tidspunkt, at man har

hos

os

fra dette

nogenlunde sammenhæn-

gende Archivefterretninger om Sømagten.
Tidsangivelsen er indtil Aaret 1700 efter den
dengang . hos os gjældende julianske Kalender.
Kjobenbavn i April 1861.
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r.
Grevens Feide.
1533-36.
Ved Kong Frederik den Førstes Død paa Gottorp Slot,
den 10de April 1533, var ingen Thronfølger valgt. Vel
havde det danske og norske Rigsraad forpligtet sig til at
vælge en af den afdøde Konges fire Sønner; men man
var uenig om, hvem af disse det skulde være. Det katbolske Parti i Higsraadet, i hvis Spidse de rige og mægtige Biskopper stode, ønskede Frederiks næstældste Søn,
Prinds Hans paa Tbronen; thl han opdroges i Danmark og kunde, som et tolvaars Barn, muligen vindes for
Katholicismen. Det af den heltansete Rigshofmester Herr
Mogens Gjoe (Goije) ledede protestantiske Parti erklærede
sig derimod for den ældste Søn, Hertug C1Lristian, der
strax ener Faderens Død havde overtaget Regjeringen i
Slesvig og Holsten paa sine egne og tre umyndige Halvbrødres Vegne, og ved hvis Valg den ønskelige Forening
med Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmet Holsten vedligeholdtes. Tillige bød han som regjerende Herre allerede
over en af Europa anerkjcndt Magt og var desuden en
erklæret Tilhænger af Reformationen.
I Norge "ar der ogsaa to Partier. Vel kaldte Hertug Christian sig Arving til Riget, men der var "Splid i det norske
l

1533-36.

Rigsraad, som var forpligtet til i Forening med det danske
at vælge en fælles Konge, hvortil ogsaa flere Møder bleve
berammede, Men ogsna her stode den gamle Troes Tilhængere med Norges første Rigsraad, Erkebiskop Oluf
Engelbrech.tsøn af Trondhjem , i Spidsen lige overfor de
danske Rigsraader, der ønskede Reformationens Fremme.
Imidlertid forandrede Fremmedes Indgreb Forholdene.
Hanseforbundet, der ikke alene havde Handelsmagten, men
ogsaa en stor politisk og materiel Magt i Norden, greb
nemlig snart ind i disse. Hertil blev Forbundet især tilskyndet af dets Hoved, det dengang pau Heidepunktet af
sin Vælde staaende Lybek. Kampen om den gamle og
nye Lære havde her ogsaa udstrøet Tvedragtens Sæd mellem de rige og stolte Borgere, hvorved de gamle aristokratiske Forhold vare blevue mere demokratiske. Den
kløgtige og rænkefulde J ørgen Wullenwæver var derved
bleven Stadens mægtigste Borgermester, og hans krigerske
Aand og høitstræbende Planer styrtede Lybek fra sin Magts
Tinde, hvorpaa Staden aldrig siden nanede op igjen.
AlIerede før WulIenwæver kom til Roret i Lybek,
havde Nederlænderne lagt sig efter Handelen paa Østersøen og vare derved blevne farlige Medbeilere til Lybeks
vigtigste Kilde til Rigdom og Magt. Flere tildeels blodige
Sammenstød havde allerede fundet Sted, da Wullenwæver
kort for Frederik den Førstes Dod indviklede Lybek i aahenbar Krig med Nederlandene og søgte at inddrage de tre
nordiske H.iger i denne. Men hverken den kloge Gustav
Vasa eller Frederik 1. vilde deeItage i en Kamp, der
let kunde lede til aabenbart Brud med Nederlandenes Overherre, den mægtige Keiser Carl den åte, med hvem de
nordiske Monarker allerede stude paa en spændt Fod paa
Grund af hans Svogerskab med Kong Christiern. Det ven-

. ' Partierne ved Frederik I. Død, Fremmedes Indgreb.
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skabelige Forhold, som hidlil havde bestaaet mellem de
nordiske Konger og Lybek, blev saaledes nu forstyrret.
Efter Frederik den Førstes Død optraadte Hertug Christian endnu kraftigere end Faderen mod Lybekkernes utaalelige Aag.

Han sluttede først for Slesvig og Holsten en

tiaarig fredelig Traktat med Keiseren, der ogsaa skulde
indbefatte Kongerigerne,

saafrernt .den fælles Regjering

vedligeholdtes med disse. Senere, den 9de September 1533,
indgik han i Gent tilligemed det danske Itigsraad en 30aarig Forbundstruetat med det burgundiske Hof, dog uden
at deeltage i den Krig, som Nederlandene da førte med
Lybek . . Paa Herredagen i Odense den 21de November blev
den den lste Juli mellem Danmark, Norge, Slesvig og Holsten
sluttede Forbundsakt stadfæstet for evig Tid, hvorved Hertug
Christians Valg til den dansk-norske Throne maatte ansees
sikkret.

Skjøndt Wullenwæver i

e var tilfreds med hiins

Optræden, ml' det ham dog saa magtpaaliggende, at det
lutherske Parti seirede i Danmark, at han i Forening med de
lybsk sindede , antikatholske Borgermestre, Ambrosius Bog-

binder i Kjøbenhavn og Herr Jørgen Kock i Malmø, samt
det lutherske Parti i Higstandet tilskyndede Hertugen til
at gribe kralligt ind i Valgsagen , hvilket dog dennes
samvittighedsfulde Opfattelse af det danske og norske Rigsraads frie Valgret afholdt barn fra at gjøre.
Denne vistnok personlig agtværdige,

men næppe

politisk kloge Samvittighedsfuldhed gav Anledning til store
Ulykker for Danmark, hvor Regjeringsmagten hvilede hos del
uenige, adsplittede Rigsraad, og hvor et kraftigt Overhoved
var høist nødvendigt; thi nu udsattes Kongevalget stadigt,
især fordi det danske og norske Rigsraad under den indbyrdes og religiøse Kamp ikke kunde enes om at samles
1*
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dertil. Ogsaa fulgte heraf, at de lybske Magthavere, der
ingenlunde vare liI Sinds at opgive deres herskesyge Planer,
valgte andre for Danmark uheldbringende Midler til at udføre disse.

Nu tog nemlig Lybekkernes Politik en modsat

Retning af den, de tidligere havde fulgt, da de væsentligt
hidroge til at hjælpe Gustav Vasa pau Sverrigs Throne og hryde
det Kong Christiern i Norge liIsagte Leide, idet de besluttede Krig med Kong Gustav, Hertug Christian og Danmark.
For imidlertid ikke at have for mange Fjender paa engang
søgte de først Forlig med det burgundiske Hof.

Men da

delte ei passede iil den engelske Kong Hendrik. den 8des
Politik, og Wullenwæver ønskede dennes Hjælp til sine
krigerske Planers Udførelse, ja endog gjennem en af sine
Tilhængere, Markus Meyer, havde givet ham Ildslet til de
nordiske Kroner , saa s " te han nu at holde gode 1\Iiner
med begge Parter og foranledigede derfor, at den i Hamborg sluttede 4aarige Vanbenstilstand med Nederlandene
ikke blev fuldstændig ratificeret af Lybek, medens Underhandlingerne derom forskaffede en Vaabeuhvile , der gav
Handet frie Hænder mod Holsten og Danmark.

Endeligt

kronedes Værket derved, at man opstillede den forraadte
sønderborgske Fange

som den l for hvis Gjenindsættelse

paa hans tabte Throne man nu optraadte.
En dygtig og anseet Anfører i den besluttede J{rig
mente man at finde i Grev Cltn'stofJer af Oldenborg, der
af sin Fader bestemt til den katholsk - geistlige Stand dog
tidligt havde sluttet sig til den lutherske Lære, og hvis Hu
stod til Krigslivet , i hvilket han nu var en tidligt fors øgt
Mand.

Da Oldenborg beherskedes af Grevens yngste Bro-

der, maatte han selv erhverve sig den Høihed , hvorefter
hans høitflyvende Ærgjerrighed higede, og han var dristig
nok til at tragte efter Danmarks og Norges Kroner Som

Krig med Hanseforbundet.
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Forkæmper for den ulykkelige Kong Christiern hanbede han
at erhverve sig Adkomst til at blive den nu sønneløse
Konges Arving.

Ved at tjene, formodentlig som Anfører

for Krigsfolkene, paa den nederlandske Flaade, der i Sommeren 1533 var i Østersøen mod Lybekkerne, havde han
knyttet Forbindelser med Jørgen Kock i Malmø, med hvem
han villig deeltog i Wullenwævers Planer.

Hans Forbin-

delser med de betydelifste Herskere og Krigsmænd i Nordtydskland samt med Christierns Tilhængere hjalp ham til
snart i lybsk Sold at samle 3000 krigsvante Lelesvende,
hvormed han først i Mai 1534 overrumplede Hertug Christian, der i Tillid til nylig aabnede venskabelige Underhandlinger med den regjerende Greve af Oldenborg ikke
ventede noget fjendUigt Skridt af dennes Broder.
Det lykkedes Gre v Christoffer i Forening med lybske
Tropper under Markus Meyer endnu i Mai Maaned at overraske Slottene Trittau og Eutin samt at afbrænde Byen
Segeberg. Medens hau beleirede Slottet der, tvang .han
endog det omkringliggende Land til at frikjøbe sig for
Plyndring ved at betale ham Brandskat.

Dog snart sam-

lede den rigtignok religiøse og fredselskende 1 men derfor
ingenlunde

modløse Hertug Christian sin stridbare Adel

og Almue under sit Banner og sendte den tappre Johan
Rantzau mod de grevelige Horder, der iilsomt maatte ophæve Beleiringen af Segeberg_ Slot, opgive Eutin og efter
en heftig Fægtning trække sig tilbage til Travemynde.
uden for hvilken Hertugen leirede sig med sin Hovedmagt,
Her Iaae imidlertid 14 store og 7 mindre Skibe seilklare til det hidtil hemmeligholdte Hovedtogt. Med nogle
Fænniker Landsknægte og enkelte Ryttere indskibede Greven sig nu pau disse Skibe den 19de Juni og var dermed
den 21de ved Dragør, hvor han strax satte sig i' Forhin-
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delse med Malmø. Her havde Jørgen Kock under Paaskud af at sikkre den nye Læres Tilhængere mod Kathelikkerne allerede tre Uger i Forveien gjort sig til fuldstændig Herre ved at fange Slotsherren og bemægtige sig Slottet tilligemed flere adelige Gidsler og skyndte sig nu at
opfylde det Greven tidligere givne Løfte at aabne ham
Staden strax 'led Ankomsten til Øresundet. Kong Christierns Tilhængere, den fra Sverr~ fordrevne Erkebiskop
Gustav Tralle og Ambrosius Bogbinder sluttede sig ogsaa
snart til Greven, som efter deres Tilskyndelse landsatte sin
Skare den 22de ved Skovshoved . Dagen efter var han ' i
Roeskilde, og den 24de befæstede han sig i Kjøge, som
han udkaarede til Bovedqvarteer, indtil Kjebenhavn var vundet.
Paa Sjælland var Alt i den største Forvirring ved dette
uventede Anfald. Befalingsmanden over Krigsmagten, Her?'
Anders Bilde, opholdt sig paa Møen, som han længe tøvede
med at forlade, og da han endelig tog til sin Gaard i
Stevnsherred, heleirede Greven ham der. Ikke alene overgav han sig da snart, men hyldede endog Voldsmanden,
hvis ivrigste Talsmand han blev hos sine Landsmænd. De
øvrige Bigsraader vare i deres forskjellige Lehn eller paa
deres Gaarde. Rigskansleren , Biskop Joachim Ronnoio,
overraskedes i Hoeskilde af Efterretningen om Fjendens
Landgang og kunde ikke med den fornødne Hurtighed samle
Rigsraadet eller forsyne den blottede Hovedstad med hvad
den manglede. Med unyttig Skriveri og Budsenden spilles
den kostbare Tid, som Fjenden forstod anderledes at benytte. Flaaden, der kunde have forhindret deu fjendllige
Landgang, hvis den i Tide havde "æret udrustet, laa selv
værgeløs i ITjøbenhavn, og nogle til Holsten bestemte
Hjælpetropper , som endnu vare i det vestlige Sjælland,
kunde under den almindelige Forvirring . og Raadvildhed

Kjobhvn. Oll Øerne i Grevens !Ilagt.

Indbyrdes Splid.
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ikke naae Hovedstaden , før Fjenden havde afskaaret dem
Veien dertil.
Men værst af Alt var den indbyrdes Splid, som søndersled det allerede med Frederik den Førstes tydske Regimente misfornøiede Danmark, hvor kun Johan Rantzaus
rastløse Sværd havde undertvunget de for Kong Christierns
Gjenindsættelse af hans trofaste 'I'ilhængerv , Herr Severin

NOl'hy, stlftede Oprør.

Ikke alene Kampen mellem den

katholske og lutherske Lære, men ogsau de i høieste Grad
af Adelen undertrykte Stæders og Landboers Utilfredshed foranledigede, at d~n i Kong Christierns Navn optrædende Greve blev modtagen af Borgere og Bønder med
aabne Arme som Ilefrier fra det utaalelige Adelsang. Det
lader sig heraf forklare, hvorledes Greven, understøttet
af de bos Borgerne høit anseete Ambrosius Bogbinder og
Jørgen Kock, med sin ringe Magt kunde vove sig ind 'i Irjøbenhavn den 16de Juli.

Vel gjorde Slotsherren der, Herr

Johan Urne, først nogen Modstand, men lod sig dog af
Anders Bilde

overtale til mod Tilsikkring af personlige

Fordele allerede den 24de at overgive Slottet, Fluaden og
Arsenalet i Grevens Hænder,

og

-DU

skyndte de fleste af

Sjællands Stormænd sig, enten godvillig eller overtalte ved
gyldne Løfter, at slutte sig til denne. Ogsaa den skaanske Adel, der tidligere havde erklæret sig for Hertug
Christians Valg, svigtede Fædrelamlet mest af EgennytLe
og lod sig snart overtale af Anders Bilde og Jørgen Rock

til at hylde Greven som

den

fangne Konges Statholder.

I dennes Navn beherskede han nu Sjælland og Skaane
samt

efter kort Tids Forløb tillige Møen, Falster, Lolland, Langeland og Fyen.
Lykkeligviis havde imidlertid de overmodige Lybekkere skabt sig en mægtig Fjende i den kløgtige Gustav
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Vasa. · Allerede da denne ikke vilde deeltage i Krlgen mod
Nederlandene, var der som tidligere omtalt indtraadt Kulde
mellem dem. Denne forøgedes hos Kong Gustav ved Stridigheder om Betalingen af den Gjæld, han havde paudraget sig til Lybekkerne, da disse understøtlede ham mod
Kong Christiern, og ved det trykkende fJandelsmonopol,
som maaue il}drømmes dem, da han ikke kunde betale
Gjælden. Endmere spændtes Forholdene, da det Wullenwæverske Parti søgte at stifte Oprør i Sverrig, og endelig
kom det saa vidt, at Kongen i Begyndelsen af Juli 1533.
tog Repressalier i lybsk Eiendom ? efterat man i Lybek
havde anholdt nogle svenske Produkter, han sendte derhen, til Afdrag paa Gjælden. Da Wullenwæver med sine
Tilhængere halrøstet vedblev at tale om at styrte ham fra
det Højsæde, hvorpaa Lybek havde hjulpet ham op, sluttede Gustav den 2den Februar 1534 et.Forhund med Danmark og Norge mod Hansestæderne. Paa Grund af Hegjeringsmagtens Adsplittelse i Danmark blev .deue vel ikke ratificeret af det danske Higsraad, men dannede dog Grundlaget for den Understøttelse, som Sverrig ydede Danmark
mod Grev Christoffer, eller hvis Angreb Krigen derfor ogsaa udbrød mellem Sverrig og Lybek.
Iblandt de danske Adelsmænd, som væsentligt bidroge til at frelse Fædrelandet, fortjener Herr Mogens
Gjøe at erindres. Han undlod ikke , uagtet Hertug Christian nægtede at bemægtige sig Kronen uden lovligt Valg,
at vedligeholde en saa nær Forbindelse med denne, at de
mødtes i Ugen før Paaske 1534 udenfor Kolding, hvor
upaatvlvlellg vigtige Aftaler have fundet Sted. Han overbeviste Adelen og Higsraadets evangeliske Parti om Nødvendigheden af Hertugens snarlige Valg til Konge paa
samme Tid, som Wullenwæver forberedte Angrebet paa

Mogens Gjoe.

Hertug Christians Valg.
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Danmark. Han opmuntrede de jydske Biskopper til at sende
deres Ryttere til Holsten, da Hertugen ifølge Unionsakten
forlangte Bistand mod Grev Christoffers Angreb, og da
han indsaae Vanskeligheden af at sætte Hertug Christians
Valg igjennem uden at have en Modvægt imod de katholsksindede jydske og fyenske Rigsraader, tilveiebragte han
en saadan ved at bringe den menige Adel ind med i Valgsagen. Han prisgav sine store Besiddelser i Sjælland, Skanne
og ' paa Øerne, da disse faldt i Grevens Magt, og vedblev
ufortrødent at virke i Jylland for Kongevalgets hurtigsteAfgjørelse.

Ved Mødet i Rye, den 4de Juli 1534, benyt-

tede han snildt Grevens Angreb paa Sjælland til at befordre Kongevalget og havde væsentlig Deel i, at dette faldt
paa Hertug Christian "],

Han vidste at give det katholske

Parties halvtvungne Samtykke et legalt og frivilligt Udseende
ved at bevirke, at to af de fire Deputerede, som strax afsendtes til Hertugen, der endnu førte Krig med Lybekkerne
ved Traven, vare katholske Biskopper, hvilke den 17de Juli
i Preetz underskreve Forsikkringsakten til denne at blive
hyldet som Konge, naar han kom ind i Riget.
Skjøndt det ikke kan nægtes, at dette Forsikkringshrev
fra enkelte Rigsraader og nogle af den menige Adel ikke
kan ansees som et lovligt Kongevalg, hvortil alene det
danske og norske Rigsraad var berettiget, maa det dog
billiges, at Hertug Christian nu tragtede efter de Kroner,
som alene han kunde bære, naar Unionsakten mellem Kongerigerne, Slesvig og Holsten skulde opretholdes, og som en saa
ansaet og redelig Patriot med et talrigt og vigtigt dansk Parti
tilbød ham.

Det var nemlig nu vitterligt, at efter Fjen-

dens Indtagelse af den østlige Deel af Danmark med Hoved' ) Ved Modet i HialIese sluttede flere af den menige Adel
til Valget j Rye.

j

Fyen sig.
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staden, kunde ingen lovmæssig Herredag komme til at afgjøre Kongevalget, og at Riget kun kunde befries fra det
tydske Voldsherredømme ved Vaabenmagt, hvilken han,
saavel ifølge Unionsakten som paa Grund af det hans
Familie af Rigsraadene givne Tilsagn om de to Kroner,
maatte være berettiget til at anvende. At han derfor strax
efter Forsikkringsbrevets Udfærdigelse traf Aftale med sin
kongelige Svoger Gustav Vasa om i Forening at bekæmpe
de fælles tydske Fjender, maa vist ansees overeensstemmende med hans Ret og Pligt. Herefter enede~ man om,
at medens Hertugen angreb Fjenden Ira Vest, skulde Kong
Gustav fordrive denne fra de danske Provindser øst for
Øresundet.
Med al den Krigsmagt, der kunde undværes i , Letren
ved Travemynde, og de danske Deputerede, drog Hertugen
derefter Nord paa, men standsede i Kolding i det Haab at
kunne gjenoprette den lovlige Orden i Fyen, hvor den
længe gjærende Uvillie mod Adelsherredømmet havde bevirket en fra Svendborg udgaaet Opstand. For en kort Tid
bragtes sidst i Juli vel Borgere og Almue igjen til Lydighed; men allerede i de første Dage af August landede
grevelige Tropper fra Sjælland paa Fyen, dræbte, fangede
eller ndsplittede den hertugelige Krigsmagt der og bragte
hele Øen i Grevens Magt. Imidlertid forhindrede dette
Uheld ikke, . at Hertug Christian blev hyldet i Horsens af
Jyllands samtlige Indbyggere den 18de August, hvorefter
Krigen mod Lybek tvang ham til at vende tilbage li!
Holsten og overlade Jylland til sin egen Beskyttelse og de
faa Leietropper, han kunde hjælpe det med,
Efterat Greven havde undertvunget Skanne og de
danske Øer, tragtede han efter ogsaa at underkaste sig
Jylland; men da hans Stridskræfter behøvedes mod den

Nordisk Forbund. Opstand l Fyen. Clement i Jylland.
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mod Skanne fremrykkende svenske Bær og Lil at beherske
Øerne, kunde ban fra Sjælland kun sende faa Tropper
derhen. Han benyttede derfor en af Kong Christierns
ivrigste Tilhængere, Skipper Olement, til med sine Staldbrødre
fra lidiigere Togter at oprøre Bondealmuen mod Adelen *).
Da denne den Hde September kom til Aalborg med to
smaa Skibe og en lille Skare, fik han strax Byen og kort
efter ogsaa SloLtet i sin Magt.

Derefter var det let for ham at

reise Vendelboerne, blandt hvilke han skal have været født,
og hvis Forblttrelse mod Adelen ikke var min~re end den,
der herskede hos den øvrige danske Almue.

I kort Tid

blev Bondehæren saa stærk, at Clement den 16de October
kunde tilføie Adelsmagten , der i Forening med de tydske
Leietropper rykkede

mod ham, .et stort Nederlag ved

Svenstrup, 1 MiiI Syd for Aalborg, hvorefter hele Vendsyssel, Viborg Stift og den største Deel af Nørrejylland
hyldede Greven paa Kong Chrislierns Vegne,
Før der imidlertid skrides videre frem, maae vi see,
hvorledes den nyvalgte Konge forskaffede sig frie Hænder
til med sin hele Magt at ordne Forholdene i Danmark.
Da Lybekkerne havde sendt Grev Christoffer til Sjælland,
kunde Bolstenerne gaae angrebsvits frem mod Travestaden ; men de vare ikke stærke nok til at udrette noget
Afgjørende , efterat de til Fyen sendte Tropper vare
tabte og Jylland maatte understøttes, Den udvalgte Konge
søgte derfor Distand hos de med ham forbundne tydske
Fyrster, og da han derved havde samlet en efter daværende
Forhold betydelig Bær, truede han saa alvorligt Lybek, at
man der blev tilbøjelig til Fred, som Fyrsterne og Slæderne
det schmalkaldiske Forbund tilveiebragte den 18de No") Clement anførte K. Christierns Skibe "ed Angrebet paa Norge t 531.
(. Danmark under Adelsvælden- af Professor Fr. Hamsuerich, II, 68),
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vember.

Ved denne sattes All paa samme Fod som før

Krigen, og blev det tilladt begge Parter at bekæmpe eller
understøtte Grev Christoffer. Om Kong Christierns Frigivelse og Danmarks Anliggender skulde ny Mægling finde
Sted.
Nu kunde den nyvalgte Konge bruge hele sin 14-15000
Mand stærke Hær mod Fjenderne i Danmark.

Først sendte

ban Johan Rantzau mod Skipper Clement og Bondealmuen
i Jylland, som led et fuldkomment Nederlag ved Stormen

•

paa Aalborg den 18de December, hvorefter Clement med
sine vigtigste Tilhængere blev fangen og senere henrettet.
Bønderne underkuedes og holdtes i Ave med Jernhaand j
hele Jylland blev undertvungen og Kongehyldingen fornyet.
I Begyndelsen af Oktober havde imidlertid den svenske
Hær erobret Halmstad og var draget ind i Skaane, hvor
Adelen var misfornølet med Greven.

Denne Misfornøielse

brød ud til aabenbart Frafald, da det paalagdes Adelen at
hylde

Hertug Albrech: af Meklenbol'f] som Christoffers

Medregent.

Man tilbagesendte den grevelige Fane, idet man

opsagde Greven Lydighed og forenede sig med den rask
fremrykkende svenske Hær.

Denne seirede derefter den

13de Januar 1535 ved Helsingborg, hvorefter Skuane, Halland og Bleking , paa Malmø, Landskrona og Varberg *j
nær, aflagde Troskabseed til den udvalgte Konge.
Da denne havde bragt Jylland Lil Lydighed og paany
var bleven almindeligt hyldet i Viborg den 8de Marts 1535,
vendte han sine Vaaben mod Fyen.
"

For at sikkre sig mod

~I almo og Landskrona vare som tidligere berettet komne i Grevens Ma;:t ved Jørgen Kocks og den skaanske Adcls Overgang til
ham. Vurberg Slot berpægtigedc den i Slaget ved Helsin gborg
fangn e Markus Me~cr sig ved j Forening mcd Ilyens Borgere at
overli ste sin Ilc\ ogter, Slotsherren Truid Ul/stand.

Clements Nederlag.

Slag "ed Helsingborg og Øxncbjerg.
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Angreb fra Jylland havde de Grevelige her anlagt F?rskandsninger ved Middelfart og opbud t Almuen til i
Forening med Tropperne at holde Strandvagt langs Beltet,
der desuden beherskedes af 7-8 Smaafartaler fra Kjøbenhavn og et lignende Antal hanseatiske Krigsskibe. Dog
satte den utrættelige Johan Rantzau midt i Marts med
2-3000 Mand over fra Als til Fyen, manoeuvrerede de
tydske Tropper ud af Stillingen ved Middelfart og nødte
dem efter en Fægtning den 20de Marts ved Faureskovbanker til at kaste sig ind i det befæslede Assens og overlade den af dem vildledte Almue til sin strenge Straffedom,
Herefter spærrede ban Mil1delfartsundet for de fjendtlige
Skibe ved at anlægge Batterier og sikkrede den kongelige
Bær Samqvemmet med Fyen, hvis østlige og sydlige Dele
imidlertid forbleve i tydsk Magt, so~ nu forøgedes fra
Sjælland og Tydskland.
Efter megen Nølen var Hertug Albrecht endelig i April
ankommen til Sjælland med nogle Tropper og af Grev
Christoffer indrømmet nogen Deeltagelse i Regjeringen,
hvis Virksomhed imidlertid hæmmedes ved indbyrdes Uenighed og lunken Understøttelse af Lybekkerne, der meer og
meer bleve kjede af Krigen, eftersom denne ikke lovede
noget heldigt Udfald. Den tydske Hær paa Fyen anførtes
af Gustav Vasas fra Sverrig forjagede Svoger, Grev
Johan af Haya, og den af Grev Christoffer til Biskop i
Fyen indsatte Gustav Tralle. Ved 0xnebjerg stødte de to
fjendtlige, hver omtrent 5000 Mand stærke Hære sammen,
og den 11te Juni seirede Johan Rantzau fuldstændigt over
Tydskerne , hvis Anførere omkom. Snart herefter- kom
hele Fyen

aldeles i den udvalgte Konges Magt, der nu

anerkjendtes som Kong Oltrist1"an den Tredie.
Ener

sanledes

at

have

anført

Begivenhederues
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Hovedtræk, skulle vi nærmere omtale Sømagtens Deeltagelse
i Krigen.
Allerede længe havde de forenede Monarker .indseet,
at det ikke alene var paa Landet, men ogsaa tilsøes, at
Fjenden maatte bekæmpes; thi saalænge Hanseaterne beherskede

de

danske Farvande, vare

de søomkrandsede

Ølande stadigt udsatte for Angreb fra de tydske Østersseskyster.

Kong Gustav havde derfor alt tidligere holdt sin

Flaade i god Stand, og efterat Christian lIL forgjæves havde
søgt at fragte Skibe til Krigsbrug i Nederlandene, England
og Skotland, bestræbte han sig for at forskaffe sig saadanne i Danmark.

Dette var imidlertid vanskeligt; thi

skjøndt Datidens Krlgsskibe mest bestode af armerede
Koffardiskibe, behøvedes der dog større Skibe, end der
paa denne Tid fandtes i Landet, til at bære det

svære

Skyts, der var nødvendigt for at maale sig med de velarmerede hanseatiske Skibe.

Handelen havde nemlig hidtil

saa godt som udelukkende været i Hansestædernes Hænder,
og Rigets Flaade var som tidligere berettet ved Hovedstadens
Overgivelse næsten ganske kommen i Grevens Magt, medens
Kongen manglede
det.

Midle~

til at kjøbe større Skibe i Udlan-

Det var derfor et Held, at den i Aaret 1532 imellem

Frederik den Første og Hertug Albrecht af Preussen paa t O
Aar sluttede Tractat forpligtede Preussen til nu at hjælpe
Danmark, Slesvig og Holsten med al sin Magt, og at
Hertugen var i Besiddelse af nogle gode Skibe, som han
efter

sin Svoger

Kong

Christians

og

Kong

Gustavs

Opfordring forenede med deres Søm agt.
Men det var ikke tilstrækkeligt at have Skibe armerede
med grovt Skyts, der behøvedes ogsaa søkyndige Anførere,
som foretode at lede Skibenes Bevægelser saaledes, at Skytset kunde anvendes paa den fordeelagtlgste Maade, og paa

Somagtens Deeltagelse i Krigen. Peder Skram.
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saadanne var der i denne Overgangsperiode Mangel j thi
tidligere vare Søslagene afgjorte næsten udelukkende ved

Entring, medens nu Skytsets Brug tilsees giorde dette til
det .Afgjørende. Det kom altsaa an paa at finde Mænd,
som kunde fatte den i Søkrigen iudtraadte Forandring og
tillige lære deres Underhavende dette.

Gustav Vasa havde

i Sverrig ikke en sandan Anfører; derfor forlangte han en
dertil skikket af sin kongelige Svoger, og det kom altsaa
an paa Kong Christian at vælge den rette Mand hertil.
At dette lykkedes ham ved at lade Valget falde paa Peder

Skram, og at ikke alene hele Krigens Udfald, men tillige
den

dansk - norske Sømagts Udvikling

derved væsentlig

fremmedes, ville vi her forsøge at fremstille, saavidt muligt

i Henhold til autentiske Aktstykker.
Peder Skram til Urup i Aarhus Stift,

af en gammel

jydsk, dog først ved ham navnkundig Adelsslægt, kom efter
en meget tarvelig Børnelærdom i Læsning, Skrivning og
Religionsunderviisning tidligt i Vaabenlær~ efter de Tiders
Skik som Dreng hos Bendrik GJøe til Skjørringe, og
deeltog med ham i Christian den Andens Toge i Sverrig

1518-20, hvor han . allerede udmærkede sig ved Tapperhed.

Ban tjente derpaa Biskoppen af Aarhus samt Erke-

biskopperne af Bremen og Maintz og var ved sin Hjemkomst
fra Tydskland, hvor han havde været med paa forskjellige
Valpladse, en saa prøvet Kriger) at Frederik den Første
optog ham blandt sine Hofsinder. I Aaret 153-2 blev han
Anfører for Krigsfolkene paa den dansk-lybske Eskadre,
der under Tz'Ue Gieele« og Frederile Brune afgik fra Kjøbenhavn den 4de Marts og undsatte det af Kong Christiern
beleirede Aggershus.

Da derefter den i Mai fra Kjøben-

havn sendte Hovedflaade under Knud GyldenstJerne nødte
Christiern til Underhandlinger, sendtes Peder Skram og
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Wilken &edtng til Frederik den Første for at indhente
dennes Samtykke til at give Christiern frit Lelde, men vendte
snart tilbage med Afslag paa denne Begjæring. Ikkedestomindre tilstod Knud Gyldenstjerne Leidet, og da frasagde
Skram og Steding sig enhver Deeltagelse i Overeenskornsten, der den 1ste Juli sluttedes med den ulykkelige Konge.
Paa. dette Tog viste Peder Skram sin paa de Tider sjeldne
Uegenyttlghed og Paalidelighed ved at aflægge fuldstændigt
Regnskab for den Brandskat, han havde inddrevet af de
norske Distrikter l der havde sluttet sig til Christiern. At
overalt Kong Frederik har været tilfreds med hans Færd
fremgaaer deraf, at Skram den l7de November samme
Aar, altsaa eflerat Kong Christierns Skjæbne var afh10rt,
forlehnedes paa 10 Aar med Skye-Syssel i Norge*).
Med sine Standsfæller hyldede han lii34 Hertug
Christian som Konge og brugtes af denne ved Overførelsen af Tropperne til Fyen *) samt sandsynligviis ogsaa til
at samle og udruste de Krigsfartøier l der vare saa nødvendige mod de tilsøes mægtige Fjender. Vel haves ingen
historisk Vished om, hvem Christian III. overdrog at
skabe en Flaade ; men da han valgte.Skram til sin Admiral,
synes det rimeligt, at dette Hverv har været denne betroet.
Peder Skram var paa denne Tid i sin kraftigste Alder,
noget over tredive Aar gammel H). Skjøndt ikke af meget
') -Danske Magazin. 3dle Række, III, 85 og

ss.

H) Naar Peder Skram er fodt, 'Vides el med Sikkerhed.

I Klevenfeldt8
Register I Geheimearchlvet angives hans Fadselsnar til 1503-4 'I;
men den af hans Daller forfattede Levnetsbeskrivelse. som findes
meddeelt i -Danske ltIagazlns. 3die Række, III, 81-100, af Professor Kall-Hasmuseen; der allerede har gjort opmærksom paa
Vildfarelsen, angives hans Død til den I Ile Juli 1581, !lO Aar, Il
J\Iaaneder og IO Dage gammel , In' il ket imidlertid ikke stemmer
med hvad der sammesteds anføres, at han "ar 4 Aar, da han
mistede sin Moder, Anne J1fargrethe Renenilau, som endnu var i
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Peder Skram.

bøi Væxt var ban dog kraftig bygget, muskelstærk og be.gavet med ualmindelige Armkræfter; fra sin tidligste Ungdom hærdet til at udholde Krigslivets Besværligheder saae
han med uforfærdet Mod Døden under Øinene.

Var hans

Aand end kun lidet theoretisk dannet, havde den dog i et
daadrigt Liv udviklet sig praktisk, hvorved hans sunde
Sands sjeldent lod ham forfeile den rigtige Vei i nye ham
forekommende Tilfælde.

Hans livsfro og opbrusende Cha-

rakteer var modnet i Erfaringens Skole, og ligesom han
derved havde lært at lyde, var han nu skikket til at byde;
med en ærlig, trofast og paa oprigtig Gudsfrygt grundet
Cbarakteer omfattede han Fædrenelandets Sag og var stedse
rede til at offre Alt for dette.

Vel strakte hans Sømands-

erfaring sig ei langt tilbage i Tiden, da

han ikke alene

kaldtes til at styre mod erfarne Fjender, men tillige til at
opdrage sine Underhavende til en tildeels ny Krigsførelsesmaade

j

men Udfaldet lærte, at han forstod dette med ringe

Hjælpemidler og derved

væsentligt bidrog til åt redde

Fædrelandets Selvstændighed og afkaste Hansestædernes
trykkende Aag, hvilket med Rette har forskaffet ham Udødelighedens Heltakrands.
Peder Skram havde nyligt paa Helsingborgslot boldt
'Sit Bryllup med Marsk Tyge Krabbes Datter Elsebe,
han efter Christian HL's

da

Befaling den 2den April 1535

reiste til Stokholm for at overtage Commandoen over den
svenske og senere over

-

d~n

forenede dansk-svensk-preus-

siske Flaade, der skulde samles under Gulland.

Denne

Øes Nærbed ved den svenske Kyst og ved det af Frederik
den Første til Lybekkerne pantsatte Bornholm, gjorde det
Live I Oetober t 504, eller med, al han var I sit t Sile Aar, da
hans Fader, Christen Skram til Urup, døde, om hvem det 'vldes,
at han endnu levede I Begyndelsen af 1511.
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især vigtigt for Kong Gustav, at den ikke faldt i Grevens
Bænder, hvorfor han fra Begyndelsen af Feiden opmuntrede Lehnsmanden l Henrik Nileo« Rosenkrantz, til at
holde fast ved Christian IIL's Sag, hvilket denne
en

tro Undersaat, ei heller undlod,

skjøndt han

som
var

forlovet med den frafaldne Anders Bildes Datter.
Ti danske Smaaskibe ankom sidst i April til Gulland;
de vare midt i Maaneden samlede ved Sønderborg og den
16de under Langeland. Den 301e April afseilede den svenske Flaade fra Stokholm *), og sidst i Mai var hele Flaaden
samlet.

Den bestod af 18 danske **), 11 svenske og 10

preussiske Skibe foruden Brandere og Proviantskibe. Peder
Skram førte Commandoen fra Flaadens største Skib, den
svenske 8tol'e Kravel ogsaa kaldet den svenske Koe,
som foruden 300 Søfolk skal have havt 1000 Soldater ombord.

Under Skram commanderede Mdns Svenson (Same)

den svenske Flaade, paa hvilken tillige Herr Erik Flemm~ng

befandt sig som kongelig Commissair ; Johan Peine
eller Preen anførte den preussiske Flaade.
Først i Juni forlod Flaaden Gulland og forstærkede
sig med 4 overysselske Skibe **'). Den 9de Juni, altsaa
Ol Tornquist's .Utkast Hil Swenska Flottans Sjo-Tåg" I, 18..

"l

Elleve danske Skibe vare stillede af Mogens Gjoe og af Biskopperne I Jylland, eet af Henrik Rosenkrantz, eet var bygget af Rentemester Ohristiern Hviid i Aarhus, to vare stillede af Sønderborg, eet var tidligere erobret fra Lybekkerne ved Aalborg, eet,
ført af Skotlænderen Oarl Morri, V!H" fragtet, og en Jagt var leveret af Claus Bilde paa Bahus, Cheferne (. Hoffuitsmendene . ) vare:

MikelBrockenhuWl, Marquor Tydemand, Erik Uggerup, Peder Hansøn, Jep Tordsøn., Jens Splijd, Jørgen .'teenBøn, Bm·tvig Tommisøn, Joscp Falster, Christoffer Buit/eld, Arved Jensøn m/stand,
Nils Mar!lUorsøn og Nils Pedersøn. Halfweg.
''') Disse Skibe anholdtes efter den Ret, Danmark da tiltog sig over
de Handelsskibe, som passerede Øresundet, mod billig Godtgjørelse at forlange Tjeneste mod Fjender, der foruroligede østersøen;

Flanden. Slag under Bornholm.

l!)

2 Dage før Seiren ved Øxnebjerg, stødte den i haardt
Veir under Bornholm paa 12 store fjendtlige Skibe med
endeel Smaafartøier *1. At Fjendens Flaade ikke var stærkere, hidrørte vist fra den Opløsningstilstand , hvori det
lybske Herredømme allerede da befandt sig; thi der manglede ingenlunde Forstærkningsmidler. Men indre Splid og
Raadvildhed hindrede det saavel i at angribe de Allierede
i Tide, før disses Flaade blev samlet, som da dette var
skeet, i at møde denne med større Styrke. Det var imidlertid ingen let Opgave at føre den af ulige Kræfter og
forskjellige Nationaliteter sammensatte allierede Flaade mod
Fjender, der sanlænge havde behersket Østersøen og nøle
kjendte hverandre indbyrdes. Peder Skram maatte især
stole paa den svenske Flaade, der talte de største Skibe
og var bemandet med flere Folk end de vel tre Gange
talrigere, men langt mindre danske op preussiske Skibe *"j.
Men hvor lidt de Svenske vare disciplinerede, ville vi i det
følgende erfare . Det var derfor beundringsværdigt ; at vor
Helt allerede ved dette første Sammenstød forstod at tvinge
Fjenden Lil Flugt og at forskaffe de Allierede Herredømmet
liIsøes saa godt som for hele den øvrige Deel af Krigen,
hvis Skikkelse derved blev ganske forandret. Ved delle
de maatte finde sig i, at man udlossede deres Ladninger og armerede og bemandede dem fra Flanden.
0) Iblandt de fjendtlige Skibe skal der have været fire store, som
vare tagne ved Kjøbenhavns Overgivelse, 6 hanseatiske og 2 ' anholdte nederlandske. Flanden kom fra Øresundet, hvor den havde
hævet Told og halvt udplyndret en dertil ankommen nederlandsk
Handelsflaade.
..) Paa de danske og preussiske Skibe vare 2768 Soldater (.Knechte o ) ,
Constabler (.Bossescbuttere o ) og Matroser (.Bodtzmendt o ), medens
den Henske Flaade var bemandet med 3000 Mand foruden Søfolkene. Hele Flaaden bestod af 4 t bevæbnede Skibe foruden Provlantsfartaler. .Efterretnlnger o. d, d. og n. Sømagt« , I, 26, og 27.
2"
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første fjendtlige Møde mellem den allierede og den grevelige Sømagt kom det ikke, som i Almindelighed tidligere,
til Entring, men der manoeuvreredes for virksomst at beskyde

hverandre, især paa de 2 Admiralskibe og disses Secundanter ; Kampen maa imidlertid have været alvorlig
nok, du Skram mistede 74 Mand paa sit Skib. At han
. kæmpede med Dygtighed og Held viste Udfaldet, da det
fjendtlige Admiralskib Michael*), paa hvilket Admiralen faldt,
led saameget, at det senere ei kunde bruges og kun undgik Erobring ved et heldigt Skud, der bragte den store
Kravels Storseil til Dæks, hvorved det tilligemed de øvrige
grevelige Skibe fik Leilighed til at undflye til Øresundet. Her
fandt Fjenden Beskyttelse under Kjøbenhavns Kanoner, og
det besluttedes i et Krigsraad, at FJaaden ikke maatte vove
sig ud igjen, før den var forstærket.
Denne Forstærkning skulde nærmest. erholdes af de i
'Lillebelt værende Skibe, som, efLerat Fyen var tabt for Greven, ikke vare til Nytte der.

For imidlertid at forekomme

Foreningen med disse, forfulgte Skram ikke Fjenden til
Øresundet, men vendte sig ifølge Kongens under Bornholm
modtagne Ordre imod Skibene i Beltet.

De Allierede vog-

tede sig saaledes for den Feil, de Grevelige havde' begaaet
ved ikke i Tide at forhindre Fjendens Forening. Skram afskar først Fjenden Veien til Lybek og til Øresundet Syd
fra ved at spærre Farvandet mellem Lolland og Femern,
hvorved han tillige bemægtigede sig endeel fjendtlige Handelsskibe,

Derefter angreb han de fjendtlige Skibe i den

sydlige Deel af Lillebelt, hvorfra disse søgte at undkomme
igjennem Sve~dborgsundl da de ikke kunde passere i\liddelfarts und paa Grund af de tidligere omtalte, af Johan
') Michael var kommet l Grevens !Ilagt merl Kjøbcnhavn,

Erobring af 10 fjendtlige Skibe.

Mytteri morl Skram.

Rantzau anlagte og endnu vedligeholdte Batterier.
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Men ei

heller der var Udvet for Fjenden, da en Deel af Flaaden
var posteret østen for Svendborgsund , og da Skram den
16de Juni kraftigt brugte sit Skyts mod de indespærrede
Fjender, kunde disse ikkun redde Besætningerne fra Fangenskab ved at sætte Skibene paa Grund, søge at brænde dem og
med Bandene flygte til Sjælland.

Skram besatte imidlertid saa

hurtigt de grundsatte fjendtlige Skibe og slukkede saa virksomt Ilden i disse, at kun en Jagt brændte, og de øvrige
9 Skibe, hvoraf 3 vare meget store, og som alle vare vel
udrustede, faldt i de Danskes Hænder. For at undgane
al Tvist om Priserne havde Skram nemlig ladet de svenske og preussiske Skibe spærre Farvandene østen og sønden for Svendborgsund

og brugte de Danske, som vare

bekjendte i Farvandet her, mod Fjenden.

Herved forøge-

des sanledes vor Flaade betydeligt; kun et mindre fjendtligt Fartai undkom' fra Svendborgsund , men blev erobret
af de allierede Skibe under den tydske Kyst.

Nogle af de •

i Bandene flygtende Fjender lykkedes det vel at undkomme
til Sjælland; men den største Deel af dem mautte lande
paa Fyen, hvor de kongelige Tropper dræbte eller fangede dem.
Nu kunde Skram erobre Langeland og aftvinge det i
Grevens og lybsk Magt værende Lolland, Falster og Møen
saa megen Brandskat af Penge og Proviant, at han dermed
underholdt Flaaden og saaledes skaanede Kong Christians
allerede haardt trykkede Finanser for at udrede det dertil
Fornødne.
Dog plettedes desværre Flaadens Bedrifter ved den
tidligere antydede Mangel paa Disciplin, der viste sig ved
et Mytteri i det svenske Admiralskib imod Skram, hvilket
nær havde kostet ham Livet. Efter den Undersøgelse, som
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Kongen paa Skrams 8egjæring desangaaende lod anstille,
erklærede Erik Flemming og Frederik Kyszell, -au the
haffue samme leylighed forfarett bode paa then swenske
ameralI oe anderstes wdi floden, Sza att per skram halfuer
sehieke seg emod thennom alsammen som en erlig mand
oe kunde lndthet - andett sehyUe hannom, end han wille
ieke tilstede thennom alt pluster laaland, møøen *).
Om de Skyldiges Afstraffelse vides Intet; men det er
rimeligt, at delle Oplrin gav Anledning til, al Skrams Flag
flyttedes fra den svenske Store Kravel til det i Svendborgsund erobrede store Skib Løven.
Del er tidligere oplyst, hvorledes Adelens Undertrykkelser fremkaldte voldsomme Optrin af Borgerne og Almuen
i Jylland og Fyen.

Lignende Uroligheder, hvorved flere

Mord udøvedes og mange Herregaarde bleve plyndrede,
vare allerede udbrud le i Sjælland, paa Falsler og Lolland
i Begyndelsen af Aaret 1535.

Vel var Grevens Stridsmagt

paa disse Øer ikke meget stærk, men den kunde dog vist
have forekommet flere beklagelige Voldsgjerninger , hvis
man havde villet det.
Da de imidlertid udførles , uden
at den bevæbnede Magt anvendtes mod Ilrostifterne, synes
man berettiget til at antage, at den sjællandske Adelsuiugts
Svækkelse ikke har være l Greven uvelkommen, eflerat han
af den jydske Adels kraftige Modsland og den skaanske Adels
Frafald havde lært at frygle Adelen. Vist synes det i det
Mindsle, al han lod flere høitstaaende Adelsmænd, endog
Anders llllde , hvem han dog skyldte saa meget, fængsle
og samtykkede i, al de fangne sendtes Lil Tydskland.
Under den Opløsningslilsland , hvori den borgerlige

°l - Dunske

~I agu z i n .

alle Lande"

Tredie Hækka- , III, 98, efter .Tegnelser over
Nr. t, Fol. 70 a.

Uroligheder paa Sjælland.

KJubenhavn

Ind~slulte8.
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Tvist satte Sjælland, blev det ikke vanskeligt for den BeLtet beherskende allierede Sømagt at erobre Korsørslot
og henimod Midten af Juli Maaned at overfere kongelige
Tropper til Sjælland. Herpau rykkede Hæren mod Kjøbenhavn uden synderlig Modstand, skjøndt Greven og den mekJenborgske Hertug i et heftigt Opraab opfordrede Al:nuen til
at reise sig. Den 17de Juli havde Christian 1II. allerede
.sit Hovedqvarteer i Kjøge, den 18de ankom Flaaden til
Øresundet, og den 24de slog Hæren Leir Nord for Hovedstaden, hvis Indeslutteise baade til Lands og Vands nu
begyndte. I Skanne var endnu Malmø og Landskrona, paa
.Sjælland Slottene Krogen (Kronborg) og Kallundborg, paa
Falster Nykjøbing og paa Lolland Aalholm i Hertug Albrechts og Grev Christoffers Vold; paa Varberg herskede
.Markus Meyer dog uden fuldstændigt at erkjende Hertu.gens og Grevens Overherredømme. At erobre disse Stæder
og Slotte var den Opgave, som maaLle løses, før Kong
Christian kunde komme i rolig Besiddelse uf Danmarks
Krone l og det skal nu oplyses, hvorledes han ved klog
Anvendelse af sin Krigsmagt endelig naaede at rense lUget for Fjender.
Før der imidlertid skrides videre frem i Beretningen
om Begivenhederne i Danmark, vende vi Blikket til Norge.
Vel led dette lUge ikke sanmeget ved det ulykkelige Interregnum som Danmark, da der ingen fremmede Voldsmænd
vare at bekæmpe, og Adel, Borger og Almue ikke stede
saa fjendLlige mod hinanden som hos os. 1\'len dog forstyrredes den borgerlige Rolighed ogsaa i Norge ved den
tidligere omtalte indre Kiv og Familiesplid mellem de
norske Stormænd.
Efterat Grev Christoffer havde bemægtiget sig Skanne og
de danske Øer, opfordrede han Norge til ogsaa at slutte
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sig til den fangne Konges Sag, og skjøndt Erkebiskop Oluf
Engelbrechtsøn ikke besvarede denne Opfordring, gjorde
hans rænkefulde Cbarakteer og tidligere aabenbare Hengivenhed for Rang Christiern og dennes Slægt dog det
danske Parti saa mistænksomt mod ham , at det besluttede at
aftvinge ham en bestemt Erklæring om Christian den Tredies Valg, hvilken hun rlog ved alles lags Rænker undclk at afgive.

De søndenljeldske Rigsraader, som i Fe-

bruar 1535 vare samlede i Oslo, .lovede derfor Kong Christian den af barn forlangte Hjælp af Sømagt , sansnart Farvandet blev aabent, uden dertil at indhente den fraværende
Erkebiskops Samtykke, og ved at underrette ham herom
opfordrede de ham Lil at sammenkalde en Herredag for .at
kaare en Konge. Før denne samledes, besvarede imidlertid disse Rigsraader, under 5te Mai,

Christian lII's Op-

fordring til at erkjende ham som Norges Konge med det
bestemte Løfte at hylde hum som sandan paa den forestaaende Herredug i Trondhjem og imidlertid at staae ham
bi af al Magt mod Lybekkerne, der nu begyndte at forurolige de norske Kyster og opbringe Landets Skibe. Erkebiskoppen undskyldte sig derimod, sanvel hos Kong CIJristian som hos det danske Higsraad , for at sende Skibe
fra det Nordenfjeldske og henviste i øvrigt til den udskrevne
Herredag. Men denne blev ikke samlet paa Grund al' den
indbyrdes Uenighed, og da Christian den Tredies tiltagende
Magt gjorde hans Parti søndenfjelds dristigere, udfærdigede
dette den 13de Mai et fuldstændigt Valgbrev for ham og
forlangte , at Erkebiskoppen og de nordenfjeldske Higsra nder s ku lde underskrive det.

Oluf Engelbrechtsøn nølede

imidler tid hermed; men da Christian III. stod paa Sjæll and og blan dede sig kraftigt i de norske Anliggender, tvang
Frygten for denn es Vrede ham endelig til den 10de Sep-

e lir.

III. vælges Søndenflelds.

Norsk -Eskndre stoder Lil Flanden.

2b

tember skrifilig at slutte sig til de Søndenfjeldskes Valg
og for sin Person at erkjende Christian Hf. som Norges
Konge, paa det Danmark og Norge kunde forblive forenede.
Dog sørgede Erkebiskoppen for, at den bindende Valgakt
ikke blev lovformeligt udfærdiget og vedblev bestandig sit
rænkefulde Spil, alene lurende paa en passende Leilighed
til at afkaste Masken og undgaae at hylde den forhadte
Kjætter som Konge.
Imidlertid bevirkede disse Begivenheder, at de søndenfjelds udrustede 9 Krigsskibe,

anførte af Slotsherren

paa Aggershus, Erik Gyldenstjerne , og Ohn.·stoffer Hack;
stødte til Flaaden i Øresund', imod hvilken den grevelige
Sømagt i Kjøbenhavn Intet vovede at foretage, og som
ødelagde de Skibe af denne, der vovede sig udenfor Stadens Kanoner.
De Kongelig e kunde

sanledes tildeels Indeslutte Kjø-

benhavn og Amager fra Land- og Søsiden, men de vare
ik'le stærke nok til at gane beleiringsm æssigt tilværks mod
Stad ens Fæstningsværker, der bleve forsvarede af det veludrustede Borgerskab og nogle tydske Leietropper.

Ved

Indeslutningen blev [mldlertid Fjendens Stilling stedse betænkeligere, da den Tilførsel, der kunde snige sig forbi
Blokadekrydserne , langtfra var tilstrækkelig til at erstatte
Forbruget, og Forraadene i Staden saaledes dagligt formindskedes. Under disse Omstændigheder undlode . Hertug
Albrecht, Grev Christoffer og Kjøbenhavns Magistrat ikke
at benytte alle deres Forbindelser i Udlandet til at forskaffe Undsætning.

Denne

maatte da fornemmelig søges

hos Hansestæderne; men Krigspartiet i Lybek og Jørgen
Wullenwævers Anseelse der var nu svækket, saa at det kun
gik langsomt med Udrustningen af den Flaade, som skulde
hjælpe de Betrængte.

Disse søgte derfor ogsaa Bistand
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hos flere udenlandske Magter, der imidlertid . indskrænkede
Hjælpen til diplomatisk, undertiden truende Mægling.
De Betelrede kunde kun hjælpes ved en sua stærk
Sømagt, at den kunde aabne Tilførslen til Staden for alt
Fornødent. I dette Øiemed sendte da endelig Lybek, llostok,
Vismar og Stralsund atten veludrustede og stærkt bemandede store Krigsskibe foruden en Deel Smaafartøier og en
betydelig Couvoi med alle Slags Fornødenheder, Denne
Flaade ankrede den Bde November 1535 mellem Dragør
og Kastrup i Sigte af den allierede Flaade , hvis Brandvagter allerede havde underrettet Admiralen om Fjendens
Ankomst.
De Allierede rnaatte først og fremmest forhindre den
hanseatiske Flandes Forening med de i Kjøbenhavn værende
Krigsskibe, hvorved Fjenden vilde blive 30 store Skibe
stærk, Derfor maalte Skibene i Hovedstadens Havn blokeres
tilstrækkeligt j thi om end Farvandet kan have "æret vanskeliggjort ved de af de Alliel'ede i Sænk skudte Skibe og
nogle sænkede Fartøler , var det dog ikke ufremkornmeligt indenfra .), og at der i Kjøbenhavn skulde have
manglet Folk til at bemande Skibene, synes ikke sandsynligt, da disse nogle Maanedel' tidligere havde været slagfærdige i Søen, og der i den beleirede Stad maa have
været mange ledige Personer, som kunde erstatte det i
Slaget under Bornholm og senere mistede Mandskab. Men
efterat have afgivet de fornødne Skibe til Blokaden , hal'
Skram ikke været stærk nok til at angribe Hanseaterne, da
den allierede Flaade , efter hvad tidligere er oplyst om
dens Styrke, kun kan have huvt 25-26 store Skibe. Skram
' ) Holge -Tcgnelser over alle Lande. (. Danske Magazins. 3die Række,
V, 282 ) beordr edes ved Flaadens Oplægning yderligere Forsænkning af Farvandet.

Skram snares . Kjøbenhavns Undsætning.
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maaue saaledes forholde sig defensivt mod den fjendllige
Flaade og søge at hindre eller vanskeliggjøre Convoiens
Losning paa Amager.

Delte kunde han paa den flakke

Kyst kun gjøre ved armerede Furtøler, medens hans store
Skibe truede den banseatiske Hovedmagt i det dybe Farvand. Hvor rigtig denne Fremgangsmaade var, viste sig
derved, at Krigsskibene ved Kjøbenhavn intet Forsøg vovede
paa at forlade Havnen, og at den tydske Flaade ikke turde
binde an med

de Allierede, medens Peder Skram med

Flandens armerede Fartøier uforfærdet søgte at forhindre
Convoiens Losning, der paa Grund af uroligt Veir først
begyndte den 12te*). Men her svigtede Lykken Vouehaisen.

for Danmark, idet en fjendtlig Kugle saarede ham saa
alvorligt i Benet, at han maatte bringes i Land, hvor Kongen
omhyggeligt sørgede for hans Cuur og Pleie ileiren.
Hansealerne benyttede sig heldigt af Skram s Utjenstdyglighed til over Amager at føre betydelige ~orraad 'il Staden,
der sanledes foreløbig var undsat. At Kongen alene tilskrev
sin Admirals Fraværelse dette Uheld, lilkjendegav han ved
et Besøg bos denne, da han klagende udbrød: .Min Søn,

havde Du været oven Senge, da ltavde denne Ulylcke ilcke
vederf'aret os' **).
') Denne Opfattelse af Stillingen og det Forefaldne stemmer ogsaa
med Skrams Levnetsbeskrivelser. uden for saavldt der anføres, at
det var for at Iorhludre Convoiend Indtrængning i Kjobenllavn, at
han førte ' sine Fartoler mod den; men dette kan let være Iellagtlgt
Iorstaaet ar ikke loealiserede og usokyndlge Forfattere•
•'J Hovedsagen I denne Begivenhed var dog Kjøbenhavns Undsætning,
og der kan smiledes næppe være Tvivl om, at det var hertil Kongen ved ovenanførte Yttrlng sigtede, hvilket ogsaa Levnetsbeskrivelserne angive . At det preussiske Admiralskib kom paa Grund uden
at tage videre Skade, efternt Undsætningen havde fundet Sted,
kunde han dog næppe betegne som en Ulykke, Især da det vist
har været betænkeligt paa den sildige Aarstid og med det herskende
urolige Veir at forlade den vigtige Station ved Kjobenhavn for at
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Det paa denne Tid i Lyhek herskende Parti var saa
træt af Krigen, at det kun havde udrustet Flaaden til Kjøbenhavns Undsætning for at tilfredsstille Ærens og de
endnu ikke aldeles underkuede Krigslystnes Fordringer.
Man havde derfor væltet Omkostningsbyrderne saa meget
som muligt paa disse og tildeels bemandet Skibene med
dem og deres Tilhængere, som man gjerne vilde have af
Veien. For imidlertid at dæmpe deres Iver medsendte
man to Raadsherrer, valgte at det herskende Parti Olaus
Warnov til Admiral og medgav dem en Instrux , der bød
at forsyne Kjøbenhavn og Malmø med de manglende Fornødenheder, men at sørge for, at ingen af Proviantskibene
faldt i Beleirernes Hænder. Kunde de tillige gjøre Fjenden
Afbræk, var dette Handets høieste Ønske, dog sanledes
at de selv vogtede sig for Slcade. Stralsunderne skyndte
sig ei heller med at støde til Flaaden, og Rostokkerne tilligemed Vismarerne deeltoge kun i Toget for at afhjælpe
deres Hertugs Trang. Det var sanledes kun de lybske
Krigslystne blandt Hanseuterne, som viste Iver for at slaaes,
Disse havde strax ved Ankomsten til Sundet villet angribe
den allierede Flaade, men Ruadsherrerne og Admiralen
modsatte sig dette, fordi Flanden manglede Folk, der vare
tilstrækkeligt bekjendte med Farvandet, og Hertug Albrecht
havde anbefalet dem at gaae forsigtigt tilværks og ikke
stole paa Hjælp af de i Kjøbenhavn værende Skibe. Derfor blev Angrebet udsat til den næste Dag, paa hvilken
det forhindredes af Storm~eir, hvorved Skibenes Ankere
og Touge led meget; et Skib kom endog paa Grund og
forfølge den frivllligt bortseilende Flende, der skjondt lammet led
Partlhnd, dog 'ar ligesaa stærk som de Ålllerede og "ed en Kamp
vlst vilde hale til sidesat den indbyrdes Tvist .

Uenighed blandt Hnnsenterne, som Ile hjem.
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hindredes ved de Allieredes Bandeangreb fra at komme af
Grunden før den 12te.
Efterat Undsætningen var lykkedes, ansaae Raadsher-'
l'erne og Admiralen Flandens Hverv for opnaaet og hastede
med at benytte den

første gunstige Vind til at komme

hjem, medens Krigspartiet først vilde forsøge sig mod den
allierede Flaade.
meddelte

I det desangaaende holdte Krigsrand

adsherrerne lnstruxens Indhold og lagde især

Vægt paa, at Flaaden kun maatte forsøge paa at gjøre
Fjenden Afbræk, naar delte kunde ske e uden at udsætte
den for selv at lide Skade.

Admiralen foreslog derfor, at

man for at samle Flaaden bedre strax skulde holde ned til de
sletteste i Læ værende Seilere.

De andre Skibschefer

ansaae dette som en Flugt for en Fjende, der endnu ikke
havde angrebet, og raadede derfor at blive liggende, indtil
de Allierede gik under Seil, da at holde ned Lil de sydligste
Skibe, og naar de Alle vare i Slagorden udenfor Grundene
at forsøge sig en Gang eller to mod Fjenden.

Næste

Morgen den 13de lettede imidlertid først den stralsundske
Admiral og derefter Claus Warnov, der fortsatte Coursen
Syd efter uden at give det aftaIte Angrebssignal paa den
dem forfølgende allierede Flaade, hvis Høislcommanderende,
den preussiske Admiral, endog kom paa Grund under For. følgelsen.

Følgen heraf blev, at den hanseatiske Flaade,

passerede Møen, efterat der var vexlet enkelte Skud imellem

3-·4 Lybekkere og de Allierede.

Da Hanseaterne vare

komne tilsøes, lede de saa betydelige Havarier ved Stormveir, at de maatte søge de nærmeste Bavne, hvorfra de.
ikke mere kom i Søen dette Aar.. Sanledes endte Togtet,
hvorved Kjøbenhavns Fald vel forhaledes, men de Allierede
dog beholdt Herredømmet i Østersøen.

Ved. de i Strålsund

foretagne Undersøgelser oplystes, at Baadsberrerne og Claus

1535-36.
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Warnov havde ladet de stralsundske Skibschefer sige , at
hvis Fjenden var for stærk, skulde Enhver gjøre sit Bedste
' for at naae Møen og derfra søge hjem.

Det synes saale-

des at have været deres Hensigt ved denne Ordre og
det undladte Angrebssignal at prisgive de krigslystne af deres
Landsmænd *).
Imidlertid havde det været meget vanskeligt at tilveiebringe Fornødenhederne til Krigsmagten for &jøbenhavn.
Omegnen var nemlig plyndret af de Beleirede, og Sjælland
var ved den usalige Borgerkrig ogsaa udtømt, saa at de
fornødne Levnetsmidler mest rnaatte hentes fra de andre
Provindser , hvor de under den

almindelige Elendighed

vare knappe nok, og hvorfra Transporten ei heller var let.
Kongen beholdt derfor kun saamange Folk i Leiren, som
behøvedes til at tilbagedrive Fjendens Udfald og forhindre
Samqvem med Staden fra Landsiden, og sendte de
øvrige Tropper til Egne, hvor de lettere kunde ernæres
og tillige bemægtige sig de faste Pladser, som foruden
Hovedstaden endnu vare i Fjendens Magt. Saaledes erobredes Nykjøbing paa Falster og Aalholm, hvorved Falster og
Lolland, som ikke' vare saa medtagne af Krigen, kom Hl
at bidrage til Troppernes Forsyning.

Ogsaa underkastede

Landskrona sig . den 11te October , du Kongen paa Grund
af dens Vigtighed som Vinterhuvn for Flaaden tilstod den

meget gunstige Vilkaar.

Skibene bleve oplagte der, saa-

snart den hanseatiske Flaade i Slutningen af November
var kommen hjem i

en Deel af Mandskabet meddeltes

'l I Han. Reckemanm Iyhske Krønike findes en omstændelig Beskri velse af dette Togl af en Deeltager , Geert Korffmacker , der
oplyser den Splid, som fandt Sted mellem de Commanderende.
Denne er ogsaa optaget som Bllag i Professor Paludan-MiJller•
• Grevens Feide., 2den Deel.

Lolland, Falster og Landskrona undertvinges. Flanden oplægges .
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Helsepas til forskjeIlige Steder, og der beholdtes i Landso
krona kun de til Skibenes Bevogtning nødvendige Folk.
760 Mand henlagdes i Vinterleie i Byerne paa Sjælland,
Falster og Lolland, hvor Borgerne maatte forpleie dem til
Foraaret, og til at istandsætte Skibene udskreves Tømmermænd og Materlaller af Kjabstæderne ").
Manglen paa de fornødne Midler til at underholde
Flanden tvang saa1edes til at ophæve Kjøbenhavns Blokade
tilsøes en Maaned, før Farvandet frøs til; thi de 4- Recognosceerfartaier, der beholdtes i Aktivitet, kunde ikke hindre
Tilførslen.

Imidlertid søgte man ved den tidligere omtalte

Forsænkning af Farvandet ud fra Staden at afholde de
derværende store Skibe fra at komme tilsøes, og lykkeligviis
afholdt de lidte Havarier og Hanseaternes Lunkenhed for
Krigen disses Flaade fra at vise sig i Søen.

Desuden

mægledes der stærkt af de protestantiske Fyrster og StæIler i Tydskland samt af Frankrig og England for at ende
en Krig, som det styrtede Wullenwæverske Parti havde
begyndt, og som de nu

herskende Magthavere i de ven-

diske Stæder indsaae ikke kunde endes til Hansestædernes
Fordel. Indtil Vinteren ved Nytaarstid forhindrede Samfærslen

mellem Tydskland

og Kjøbenhavn,

var denne

imidlertid levende, især ved mindre meklenborgske Fartøier,
der 'tilførte Hertug Albrecht endeel Proviant; men der
haves ingen Efterretning om, at større militaire Foretagender fandt Sted. Vel findes i det kongelige Geheimearcliiv
en Optegnelse, hvorpaa Flaadens Skibe ere anførte, og
hvor der er tilføiet, at Greven ødelagde eet større og fem
mindre Skibe, men uden at angive, hvor dette fandt Sted.,
Vi antage imidlertid, at dette er skeet ved Johan Rantzaus
0/ -Danske Magazin., il Række, V, 27!J erter .Tegnelser over alle Lande ••
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Landgang paa Fyen midt i Marts, hvor det vides, at
Skibene bleve ødelagte, og der findes, hverken i de Iuldstændige Aktstykker til • Grevens Felde- , eller noget andet
os bekjendt Sled Spor af, at dette 'Tab er lidt andetsteds *).
Ved Juletid var Peder Skram saavidt helbredet, at hall.
igjen kunde overtage Commandoen over Flaaden, der efter
den preussiske Admirals Uheld havde været overdraget, •
først til den danske Viceadmirål Mikel Brockenhuus og
derefter til den norske Admiral Erik Gyldenstjerne. Da
Isen tillagde Øresundet , førtes svært Skyts fra Skibene
over til Sjælland, hvor det anvendles saa vel mod Krogens
Slot, at dette kapitulerede den 11te Januar 1536; ogsaa
Kallundborgslot overgav sig den 16de Februar, saa at paa
Sjælland nu kun Hovedstaden nægtede Kong Christian Lydighed.
Imidlertid bragte Mæglerne ved Hamborgermødet det
til, at Freden med Lybek blev sluttet den l4de Februar,
hvorved Christian den Tredie anerkjendtes som Danmarks
og Norges Konge, og Alt i øvrigt sattes omtrent paa samme
Fod, som det havde været før Krigen. Hertug Albrecht
og Grev Christoffer lovedes personlig fri Bortreise fra
Danmark, og fuldstændig Amnesti ti/stodes Kjøbenhavn og
Malmø, hvis de inden 6 Uger tiltraadte Freden; men undlod de dette, da skulde de overlades til deres egne Kræfter. Stralsund gik strax ind paa Forliget, men Rostok og
Vismar vilde ikke forlade deres Hertugs Sag.
o, Da Isen i Marts Maaned kom i Drift i Øresundet,
fprsøgte Skram efter Kongens Befaling forgjæves at ise
nogle Skibe ud af Landskrona Havn for at hæmme den
o

.) Optegnelsen er aftrykt I -Efterretninger o. d. d. o. n. Somagt «,
I, 28-30.

Krogen og Knllundborg overgives.

Fred med Lybek. Flaaden 1536.
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Tilførsel, som sendtes Rjflbenbavn fra de meklenborgske
Stæder, hvorved en Kamp fandt Sted paa Isen om et i
denne siddende Skib, der med sin Ladning faldt i de Kongeliges Bændel'.
Endelig aabnedes Farvandet sidst i Marts 1536, og
nu kunde Peder Skram føre Flaaden ud fra Landskrona *).

'1 I -Danske Magazln., 3dle Række, V, 272-74, efter .Tegnelser over
alle Lande», findes et Register over de danske og preussiske Skibe,
saalydende:
t.
2.
3.
4.

.s.
6'
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Thend danske amerall med .
Thend bruggerske krawell
Thend engelske krawell engelen
Her Henrick Rosenkrantz krawell
Her VIncentlus kra well
Erick Erichsen krawell
Her Mogells Goye~ holck •
Erick Gyldenstjerne galeon
Erick Gylde"nstlerne barck
Peter van Alckmers bøyert
Jørgen van der Wlsks boyerth "
Karli Skottes boyert.
Thend slij boyert, halfuer mester Christiern
Huldt lolTuitatt wil(le) lade ferdhe, och ther
paa skall .
Her Henrlck Rosenkrantz seydensk (lb)

.

lait
Hertugen af Preussens Skibe:
1. Thend prysk amernll
2. Thend narren holck
3. Item froszen en holck ,
4. Vgelen en holck .
5. Illelusina en jacktt .
6. Boyer barck
7. Tho myssaner barck
8. Kunsze barcken .
!!. Lawyken , jackt
10. Seyden Skybeth •

a

Skibe med

lait 10 Skibe med

Sklbfolk.

KrIgs.
folk

80
60
40
40
30
25
25
25
20
20
20
20

200
150
100
80
60
60
60
40
40
40
30
30

14
10
6
6
6
li

20
15

30
15

3
3

440

935

77.

100
70
70
50
30
30
30
30
20
15

200
150
150
100
40
40
40
40
-15
15

20
10
10
10

790

8t.

445
3

HOAIlbl.

G

4
4
3

a
3

G

6
6

6
.{,

3
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Først krydsede han mellem Lolland, Femern og den
tydske Kyst, hvor 16 til Kjøbenbavn bestemte Proviantskibe
bleve tagne; Flaaden vendte derefter tilbage til Øresundet,
og først i Mai blokeredes igjen I{jøbenhavn og Malmø.
Her erobredes 18 meklenborgske Proviantskibe , medens
det lykkedes 3 at slippe ind igjennem Kallebodstrand og
3 andre at flygte tilbage til Rostok.
Overeenstemmende med Hamborgerfreden opfordrede
Kongen og Lybekkerne Kjøbenhavn og Malmø til at underkaste sig; men skjøndt Magthaverne i Hovedstaden begyndte at fatte deres farlige Stilling, stolede de dog endnu
stedse paa fremmed Hjælp og lod Fristen udløbe uden at
opgive Staden.

I Malmø kunde man imidlertid ikke vente

at' drage Nytte af den Understøttelse, som Hertug Albrecht
og Grev Christoffer stolede paa, hvorfor Fredspartiet voxede
der, og da Jørgen Kock var taget til' Kjøbenbavn for at
træffe Aftale om, hvad der skulde foretages, sendtes Deputerede til Christian III, der indrømmede Staden billige
Samm est eds anføres at være udskrevet Skibslæger (.bnrtskerer.)
for Flaaden , og til nt møde Fastelavns Søndag I Landskrona fra
Skanne, Halland, Bleking, Sjælland, Lolland, Falster, Fyen, Jylland
og det søndenfjeldske Norge: 39 Styrmænd, 40 Tømmermænd, t Kok
og 460 lIfatroser; behøvedes flere Folk, da skulde disse udskrives
blandt Bønderne paa Falster, Lollnnd og Langeland. Til at være
Skibschefer bestemtes (S. 272): Michel Brockenhuus , Per Nørby,
Hartuig Thnmsen, Arild Jensen, Peder Hansen og Josep Falster.
En Mands Proviant fra Vor Frue Dag purlflcatlonis (:!den Februar)
til St. Michaelisdag (29de September) t 538, altsaa i 34 Uger
eller 238 Dage, angives til: 4~ Tde. haardt Brød eller dagligt lidt
over 3 lf[;; 9 Tdr . Øl (dagligt noget over 5 Potter); 4} Side Flesk
(omtrent 6~ 'il ugentligt); l Tde Kjød (6i 'il ugentligt); 4~ Kroppe
Faar ekjød (omtrent 6~ rI ugentligt j ; l ~ Otting Smør (1. 4'f rI ugentligt ); ~ Tde Sild (3 rE ugentligt); l Tde salt Fisk (G rI ugentligt);
128 Hvillinger (noget over 3 Stkr. ugentligt); Il Otting Erter; t
Fjerding Gryn; q Otting Eddike og 1 Fjerding Salt. {.Danske
Magazin . , 3 Række, VI. 200, efter .Tegnelser over alle Lande •.

Mnlmø og Vnrberg underknstes. Tvist mellem Kongerne.
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Vilkaar, paa hvilke den aabnede sine Porte for ham den
7 de April og hyldede ham, da han nogle Dage efter holdt
sit Indtog der.
Efter Malmøs Underkastelse kunde Arild Jensen med

6 Skibe sendes mod Varberg Slot,

hvor han den

13de

og Ude Mai ødelagde de Skibe, hvormed M~rkus Meyers
Broder, Gert Meyer, havde drevet Sørøveri i Østersøen.
Da Byen var indtaget, og Slottet nu blev strengt blokeret
fra Søsiden, medens Beleiringen tillands ivrigt fortsattes,
samt dertil den engelske Hjælp, hvorpaa Markus Meyer havde
stolet, udeblev, nedtes han til at overgive Slottet den 29de
Mai og blive den hevnfnysende Truid Ulfstands Fange.
Han blev da ogsaa tilligemed flere af sine Medhjælpere af
en Krigsret dømt til Døden og henretlet.

Kjøbenhavn var

nu altsaa den eneste By, der ikke havde anerkjendt Chri!..
sti an III.
Allerede i længere Tid var Venskabet mellem de to
nordiske Konger kjølnet, og skjøndt Gustav Vasa var medindbefattet i Hamborgerfreden, var han dog utilfreds med
Vilkaarene.

Denne Utilfredshed forøgedes derved, at Chri-

stian Ul da han kunde undvære svensk Bistand, undlod at
opfylde de Løfter, som han paa sin eventyrlige Stokholmerreise i Bfteraaret 1535 næppe ganske frivilligt havde
givet om Pant for de forstrakte Penge i flere norske Slotte.
Derved svækkedes Alliancen, uden at det dog, saalænge
de to Svogre levede, kom til noget aabenbart Brud.

Imid-

lertid tilbagekaldles den svenske Flaade fra Øresundet i
April *).

'l Alt, hvad der under Krigen var udrettet af den allierede Sømagt,
'tilskriver Tornquist den svenske Flaade og nævner end ikke Peder Skrams Overanførsel. Skjøndt vi villigt anerkjende vore svenske Allieredes hæderlige Andeel I Krigen, have vi dog Ikke kunnet

3'
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Det var især fra det burgundiske Hof, at Hertug Albrecht og Grev Christoffer ventede Hjælp, da de ikke vilde
antage Elamborgerfreden. Keiser Oarl V havde nemlig
allerede i Aaret 1535 betalt sin Gjæld til Pfalsgreve Frederik, som havde anført Rigshæren mod Osmannerne ' og
understøttet ham ved det romerske Kongevalg, ved at skaffe
ham Kong Christierns Datter Dorothea til Ægte og ved at
love at forhjælpe ham til de nordiske Kroner. Dette Løfte
søgte- Keiseren først at opfylde ved Underhandlinger, der,
efterat han seirrigt var kommet tilbage fra sit afrikanske
Togt, førte's i et truende Magtsprog. Da herved imidlertid
Intet opnaaedes, befalede han Udrustningen af en nederlandsk
Flaade for dermed at undsætte Kjøbenhavn og indsætte
Pfalsgreven til Danmarks Hersker. Mod Løftet om at erholde Godtgjørelse for, hvad de havde tilsat i Krigen, efterkom Hovedstadens Magthavere Kelserens Opfordring til at
holde sig til det Yderste. Men foruden Pfalsgrevens personlige Ulyst til en nordisk Krig, vare Nederlandene ogsaa
uvillige til en saadan af Frygt for deres Østersøesbandel;
det gik derfor kun langsomt med Flaadens Udrustning. Tillige forstod Christian III ved at understøtte et Angreb med
nogle Tropper, af hvilke vel den største Deel gik tabt, og
ved sine Forbindelser med Hertug~n af Geldern, snildt at
beskjæftige de til FIaaden samlede Krigsfolk med Nederlandenes eget Forsvar. Desuden gav den med Frankrig
udbrudte Krig Keiseren saameget at gjøre, at han ikke kunde
tænke paa Danmarks Erobring, og det trak sig derfor i
Langdrag med Kjøbenhavns Undsætning.
tiltræde Tornquists Opfattelse, men ansee den her givne Fremstilling beviist ved de af Paludan-MiJller offentliggjorte Aktstykker,
ved Skrams Levnetsbeskrivelser samt ved Erik Flemmings og FrederIk Kyszells tidligere omtalte Erklæring.

Pfalsgreve Frederik.

Nederlandsk Flaade. Nød I Kbhvn.
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Imidlertid blev Staden meer og meer indesluttet saavel tilvands som tillands. For at forlede de Beleirede
til en uforsigtig Bevægelse, hvorved der kunde tilføies dem
et afgjørende Nederlag, benyttedes Rygterne om den forventede nederlandske Flaade til at foranstalte en Skinfægtning
imellem endeel i Øresundet stoppede Koffardiskibe og den
danske Flaade. Vel opnaaedes ikke Hensigten, da de ulykkelige Indbyggere i Tide opdagede Krigspudset ; men den
blandt dem dagligt tiltagende Modløshed fik yderligere Næring, da Amager, deres vigtigste Forsyningssted, den 18de
Juni blev besat af de Tropper, der havde været brugte mod
Malmø og Varberg. Herved opstod en indvortes Gjæring,
der udartede til aabenbar Modstand mod Magthaverne, som
dog ved Landsknægtene blodigt underkuede de ulykkelige '
Borgere, hvis Fortvivlelse paa Grund af Hungersnød steg;
til det Høieste.
; '. T
Da derfor den saalænge lovede nederlandske ,Und"::'
sætning stadigt udeblev, formaaede endelig Hertug Albrecht
sin Slægtning, Hertug Vilhelm af Brunsvig-Lyneborg, til
personligt at bede Kongen om i Naade at modtage Stadens Underkastelse. Skjøndt Christian III unægtelig havde
Anledning til at være forbittret paa Ophavsmændene til al
den Elendighed, de havde bragt over Danmark, og alt det
danske Blod, der ved deres Skyld var udgydt, bragte dog
Medlidenhed med de vildledte Indvaanere, blandt hvilke Hungersnøden dagligt fordrede flere og flere Offre, samt Ønsket
om snarest muligt at bringe det udmattede -Land til Rolighed,
Kongen til at bevilge denne paa Vilkaar, der vel ikke vare
saa gunstige, som de, Landskrona og Malmø havde erholdt,
men som dog efter Omstændighederne vare meget milde.
Ved den Overeenskomst, som dea 28de Juli sluttedes
med Kjøbenhavns tre Borgermestere samt et Udvalg af Raa-
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det og Borgerskabet, tilsagdes nemlig Beskyttelse for den
protestantiske Religion og Bekræftelse paa Stadens Privilegier, dog sanledes at Kongen blev Herre over Forsvarsvæsenet og fik Ret Lil at indsætte Borgermester og Raad.
løvrigt tilstodes almindelig Amnesti, hvorfra dog de, der
havde Deel i Mordet paa den gamle Adelsdame .Anne Holgers l udelukkedes *).
Den næste Dag kom Hertugen og Greven med Jørgen Rock og Magistraten Kongen Imøde udenfor Staden,
hvor de, som alle paa Hertugen nær vare tilfods, knælende
bade om Naade. Derefter blevet i ydmygende Form affattet Forligsdocument udfærdiget af Hertugen af Brunsvig
og Kongens Befuldmægtigede, hvorefter Hertug Albrecht
med sin Familie, Hoftjenere og det Gods, de selv havde
indført i Riget, paa kongelige Skibe bleve overførte til
Tydskland , hvorimod Kongen beholdt de Skibe og det
Skyts, Hertugen havde medbragt; to Fyrster valgtes til at
dømme imellem Kongen og Hertugen. Hvo, som vilde
drage bort med Hertugen, erholdt Tilladelse derLil , undtagen Jørgen Kocle J Ambrosius Bogbinder **1 og Jorgen
j{øntmester; dog maatte de Bortdragne ikke vende tilbage
uden Kongens Tilladelse. Grev Ohristoffer aflagde Ed paa
ikke at ville foretage sig Noget til Skade for Kongen, dennes Arvinger, Brødre, Forbundsvenner eller Tilhængere, ei
heller mod Danmark, Norge, Slesvig eller Holsten, og aldrig mere at komme til noget af disse Lande. De hvervede Ryttere og Landsknægte maatte drage bort med 'n edlagt Fane, uaar de havde betalt deres Qvarteerværter; men

'l .Tegnelser over alle Lande. i -Danske Magazin., 3die Række , V,
183-87.
"') Da Ambrosius Bogbinder senere blev anklaget for Drabet paa Jens
Kammersvend • allivede han sig ved Gift.

39

lijobenhavns Underkastelse.

ved Ankomsten til Tydskland skulde de edeligt forpligte
sig Lil i de uæstfølgende 4 Manneder ikke at tjene mod
de 3 nordiske Riger eller Kongens Forbundsfæller.

Jørgen

Kock og Ambrosius Bogbinder maatle kun opholde sig! Kongens Lande, hvor denne vilde taale dem, og skulde edeligt forpligte sig til at være Kongen huld og tro.

Alle

Fanger løslodes uden Løsepenge, og de danske Adelsmænd,
·som vare bortførte til Tydskland, maatte Hertugen og Greven overgive tll Kong en, der, til dette var skeet, beholdt
12 Gidsler.

Kjøbenhavns Slot og Stad samt alle Skibe

med Tilbehør, alt kongeligt Huusgeraad, alle Brevskaber,
Klenodier m. m., der tilhørte Riget og dets Indvaanere,
skulde overleveres uskadte,

sanledes som Greven havde

modtaget det *).
Da Hertugen og Greven havde forladt Staden, holdt
Kongen og Dronningen den

6te August deres Indtog i

denne, der strax efterat Forliget var sluttet, var bleven forsynet med de fornødne Levnetsmidler.

Herefter aflakkedes Krigsmagten ,

og da Kongen til

Krigens Førelse havde tilsat Alt, hvad han eiede, maatte
de anseteste Adelsmænd gaae i Borgen for Krigsfolkenes
tilbagestaaende Lønning.
Sanledes erobrede Christian III endelig Danmark, hvis
Cunstltution fastsattes ' paa den derLil indkaldte Herredag

den 15de October, hvor ogsaa Reformationen fuldførtes.
I Stokholm havde Christian III maattet love Gustav
Vasa Aggershus , Bahus og Vigens SlotLe til Pant for de
barn laante Penges Betaling, og da den svenske Konge
trængte paa Opfyldelsen heraf, maatte Christian III tage

:) •Grevens Felde-, II, 361-66. Rostak og Vismar fik senere Fred
mod at betale en Pengesum.
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"Virksommere Deel i de norske Anliggender, end han egentlig
ønskede, sanlænge Krigen i Danmark forhindrede ham i
at gjøre dette med Anseelse og Kraft.

Han sendte der-

for i October 1535 Lehnsmanden paa Bahus , den bande
danske og norske Rigsraad Olaus Bilde, til Norge for al
paaskynde Valgsagen og skaffe nogen Pengeunderstøttelse
til Krigens Fortsættelse.
Higarnader kom

Med flere norske kongeligsindede

Claus Bilde ved Juletid til Trondhjem,

hvor Kongevalget nu skulde afgjøres.

Men Erkebiskop

Oluf vedblev at forhale dette og opæggede imidlertid Almuen til et Opløb mod B.igsraaderne, under hvilket den
ansetesLe af disse, Rigshofmester Vincentius Lunge, blev
myrdet og de øvrige fængslede.

Nu afkastede Oluf Engel-

brechtsøn Masken, søgte med Vaabenmagt at bemægtige
sig Norges Hovedslotte og at vinde Almuen for Pfalsgreven.

Hans Planer strandede imidlertid paa flere Stormænds

Troskab, og nu begyndte ' Prælaten aller sit svigfulde Underkastelsesspll , frigav de fængslede Rigsraader eftarat
have overtalt dem til Mægling og tilbød sig at hylde Christian III som Norges Konge, hvis denne vilde tilgive ham
Alt og stadfæste ,Higets Friheder.

Kjøbenhavns fortvivlede

Modstand og Frygten for Pfalsgrevens Angreb bevægede
først Kongen til at indlade sig pau Underhandlinger og
give Erkebiskoppen frit Leide li! den i Bergen berammede
Herredag j men efterat Hovedstaden var erobret, var der
ingen Anledning

mer~

til at frygte den

troløse Papist.

Derfor sendtes allerede i August Maaned 1536 Jens SpUl
med en Kravel og en Bøiert tilligemed 150 Jægere (Mskytther«] og 50 Knægte til den trofaste Lehnamand paa Bergenshus , Eske Bilde *), der

DU

bragte hele det vestlige

°l -Danske Magazin., 3die Række, VI, 49-50, efter -Tegnelser over
alle Lande •.

Oiuf Engelbreehtsøns Fald.

Norge til at følge

den
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Stilstand med Keiseren.

søndenfjelds alt tidligere skete

Bylding af Christian III og til med Vaabenmagt at optræde
mod Erkebiskoppen.

Denne havde allerede fragtet 'fire

nederlandske Skibe, i hvilke nu alt bans rørlige Gods, og
hvad der kunde udpresses af Landet, indladedes, bvorpaa
han den lste April 1537 forlod Norge, enerladende Besætninger i Sleenvigsholm og Nidarholms Kloster.
Imidlertid blev, ved Landgreven ar Bessens og Hamborgs Mægling, den 3die Mai 1537 i Bryssel slutlet en
treaarig Stilstnndstraktat mellem Christian III og Keiseren,
hvorved alle Fjendtligheder me'llem Gem ophørte, og Handelsforbindelserne igjen bleve opretlede. OgsaaSverrig, Preussen, Hertugerne af Meklenborg og Grev Christoffer af 01denborg bleve optagne

i

denne Traktat,

ved

hvilken

det tillige tillodes de landsforviste Danske og Norske at
vende tilbage til Fædrelandet og tage deres Eiendomme i
Besiddelse.

Pfalsgreven var ikke omtalt i Traktaten og

maatte lade sig nøie med at erholde sine Udlæg til Toget
mod Danmark erstattede af Keiseren .
Oluf Engelbrechtsøn ankom først til Nederlandene, efterat Trak taten var slutlet ; da han saae , at Intet mere
var at udrette for ham, bosatle
Aaret efter,

ban sig der og døde

I Foraaret 1537 sendtes fjorten Krigsskibe under

Jo-

sep Falster til 'Norge, paa hvilke Truid Ulfstand og os«.
stoffer Huitfeld anførte Krigsfolkene. Ved Eskadrens Ankomst til Trondhjem fandt den allerede Staden i Eske
Bildes Magt og en Capitulutlon sluttet med Steenvigsholm,
saa at dens Hverv kun blev at befæste den kongelige Magt
i Norge, hvor nu alle underkastede sig Christian III uden
Betingelser om Baandfæstning eller Bekræftelse af Norges
Friheder, men som en naadig Konge og Haandhæver af
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de norske Sæder og Skikke.

Saaledes forspildtes Norges

Ret som et selvstændigt Rige lige overfor Danmark, hvis
Rigsraad nu ogsaa blev gjældende for Norge.
Før Grevefeiden sluttes, bør endnu denne sørgelige
Krigs Ophavsmands Endeligt omtales. Efterat Jørgen Wullenwævers Sol var i Dalen i Lybek, blev han paa 'en Reise
igjennem det bremiske Stift for at forskaffe Kjøbenhavn
Undsætning, anholdt af Erkebiskoppen i Efteraaret 1535 og
ført til det faste Slot Rothenburg, hvor man paa Pinebænken aftvang ham alleslags Bekjendelser og efter et
halvt Aars strengt Fængsel overgav ham til Erksblskoppens Broder, Hertug Henrich af Brunsvig , og de erkebiskoppelige Raader.

Efter gjentagne lignende Forhør hold-

tes han derefter først i haardt Fængsel paa Borgen Steinbruck og senere i Wolffenbiiltel, indtil han i September
1537 blev henrettet,

II.

Sømagtens Tilstand og Brug 1537-]559.
Hvor nødvendig for Danmarks Forsvar mod Tydskland,
Sømagtens gode Vedligeholdelse var, havde den nylig endte
Krig tilstrækkeligt godtgjort.

Vel var Hansestædernes Magt

svækket ved Krigen; men Lybek, Stralsund og Danzig
havde beholdt deres gamle Handelsreltigheder i Danmark
og Norge og kunde derved gjenvinde Midlerne til at erstalle det Tabte. Tillige maatte man kunne møde et Angreb fra Nederlandene, naar den treaarige Vaabenslilstand
med Keiseren var udløben, og hertil behøvedes et kraftigt
Søværn, uden hvilket Forbindelsen og den gjensidige Un-

Norges Underkastelse. WulJenwævers Død. Sømagtens Vigtighed.
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derstøtteise mellem Rigerne ikke kunde sikkres j endelig behøvedes en stærk Sømagt til Forsvaret mod Sverrig, med bvilket desværre, som forben omtalt, den tidligere
Alliance ikke længere bestod. Der var saaledes al Anledning for Christian III tilj at sørge berfor, og det maæ anerkjendes, at han ydede Sømagtens Fremme, Flaadens Forøgelse og gode Vedligeholdelse samme Klogskab, Kraft,
Udholdenhed og Maadehold, som ban viste ved at læge
de dybe Saar , den ulykkelige Krig bavde bibragt Landet.
Sømagtens Historie i den øvrige Deel af Chrislian IlI's Regjering og de Foranstaltninger, som bavde Indflydelse herpaa, fortjene derfor ber en kort Fremstilling.
Forinden bør imidlertid den Anerkjendelse, Kongen
ydede Peder Skrams Fortjenester fra Krigen, omtales.
Ved Kroningen den 12te August 1537 tildelte han ham
Ridderværdighedån med de Ord: n Du dyre Helt I Du est
det vel værd, at jeg skal slaae dig til Ridder. n Paa Herredagen den 15de October blev han Medlem af Rigsraadet,
og Aaret efter forlehnedes ban med Helsingborgslot og
Lebn, som bans Svigerfader i mange Aar bavde været i
Besiddelse af.
Saasnart Kjøbenhavn var overvundet, blev St. Ægidie Dag 1536 udstædt en II Ordenantz II for Admiral og
nAarlaulTuisskiben, hvorved gaves almindelige Regler for
Disciplinen ombord i Krigsskibene, hvilken tidligere havde
været overladt Skibscheferne at bestemme. Foruden de
almindelige Forbud mod og StralTe for Opløb, Insubordination og Overtrædelser af den daglige Skibsorden, fastsattes ved dette Reglement, at Slotsloven (n Gaardsretten n)
skulde være gjælde~de paa Flaaden, og . at der ugentlig
skulde holdes Ret paa Krigsskibene. Til Opsynet med
Provianten valgte Mandskabet det halve Antal Qvarterme-
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stere j 25 Mand tilstod es en Tønde 01 daglig *).

Ingen

maatte forlange Løn udbetalt, naar Skibet var udenfor
Kongens Lande. Uden Tilladelse maatte Ingen forlade Skibet, og Alle skulde forblive ved dette, indtil det var kommet tilbage til den Havn, hvorfra det var udløbet.

Der-

som det skortede paa Proviant, skulde Alle finde sig i, at
Forbruget blev indskrænket. Endvidere fastsattes Krigsbyttets
Deling; foruden alt Skyts, Krudt, det bedste Anker og Toug
samt al Skibsprovianten skulde Kongen have den halve
Værdi af Skibet, og det øvrige deles imellem Besætningen efter derfor bestemte Portioner.

Bver Charge skulde

have den tilsvarendes erobrede Klæder, Kostbarheder, Harnisk, Vaaben og det, som fandtes i dens Kister og Kabytteri Artilleristerne tilstodes desuden Godtgjorelse for det
Krudt, som fandtes i opslagne Tønder. Dersom Nogen
aabnede noget Lukke uden Tilladelse ,
ved forbrudt sit Bytte.
paa Livet.

havde han der-

Hvo, som stjal af Byttet, straffedes

Forsane Nogen sig mod Loven, skulde Misdæ-

deren holdes fængslet, indtil Skibet kom til Land, hvor
han kunde faae sin fortjente Straf.
l Aaret 1555 udstædtes nye Skibsartikler , hvorved
Straffene ombord i Krigsskibene skærpedes, idet derved
bestemtes, at de, som kastede Vrag paa Kongens Proviant,
spildte eller kastede denne overbord, Enhver, som forsømte
eller »forsov» sin Vagt,

laae i Land, efterat Skibet var

udlagt eller paa noget Togt, og de, som stjal saa Meget
som af 4 Skillings Værdi, s ·ulde ligesom de, der stiftede
Mytteri, begik Landsforræderi eller søgte at gjøre Gytte
uden deres Foresattes Vidende eller Vi,llie, lide Livsstraf.

°l 1555 forundredes delte til, at 30 Landsknægte og 24 Matroser
skulde huve 1 Tde. Øl duglig.

Disciplins Reglementer. Bremerholms Anlæg.

:4:5

Dens Haand, som drog Værge eller Kniv imod en
Anden med vred Hu, skulde nagles til Masten. Gjorde
Nogen betydelig Skade eller saarede en Anden med Sværd
eller Kniv, da skulde han lide Liv for Liv, Øie for Øie,
Baand for Haand. Ogsaa indførtes dette Aar Edsaflæggelsen
I
paa , at Enhver vilde efterkomme Skibsartiklerne og i Almindelighed opføre sig som tro og ærlig Krigsmand
efter Eden, som han havde svoret Kongen *).
Snart efter Fredens Gjenoprettelse erholdt Flaaden det
for den saa nyttige eget Værft paa Gammelholm. I &lUegels
Anmærkninger til Slanges Christian IV's Historie siges, at
det fik Navnet Bremerholm deraf, at der indkaldtes Skibsbyggere dertil fra 8remen; men tidligere Archivefterretninger
kalde allerede den Holm, hvor de bremiske Farteler laae, saaledes, saa at det er rimeligt, al Navnet kommer derfra. Det
nye Krigsværft hørte under Kjøbenhavnsslot, hvis Statholder førte Commandoen over de derværende Skibe og
Værftsfolkene ; alle Ordrer om . Skibes Ildrustninger ere
udstædte til Statholderen.
Den kongelige Flaade, der dannede Sømagtens
Kjerne, forøgedes i dette Tidsrum med mange anseelige
Skibe, der vare vel forsynede med Skyts og Ammunition; de
Skibe, som Resen roser fra hiin Tid, ere næsten alle anskaffede eller byggede i disse Aar **). Imidlertid bibeholdtes
den gamle Skik at udskrive Skibe og Søfolk af Rigerne;
ligeledes forlangtes Provianten af Lehnene, naar Udrustninger skulde finde Sted.

De specielle, bekjendte Ud-

'1 Disse Disclplioreglemenler findes fuldstændigt anførte i <Efterretninger om den danske og norske Sømagt», I , 41-51.
" l Disse Skibe findes anførte i .Efterretninger om Sømagtens. I, 52.
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skrivninger i Danmark i denne Periode ere anførte
»Efterretnlnger om Sømagtene (1., 32-41).
For Norge bragtes den 18de Januar 1557 ved aabent
Brev den tidligere Lov, som i nogen Tid ikke var overholdt, at hvert Skibsrede skulde bolde et Skib til Krigstjenesten, i Erindring, og det befaledes, at der strax skulde
udrustes et Seil- og Rofartøi af hvert til Orlogsbrug, forsynet
med Folk, Skyts og Proviant, samt at disse Fartøier bvert
Aar skulde inspiceres af den kongelige Befalingsmand.
Skibet skulde commanderes af Lehnets Foged; naar der
ingen Orlogsbrug var for det, turde Stillerne selv bruge
det, men skulde stedse bolde det i god Stand *).

Ol Efter dette aabne Brev skulde holdes:
Nor rknfjelds af:
Dalleren, Jederen og Ryfylken • 1Egeskib paa 60 Læster, med 70Mand;
Sydhordeland .
. 1Ro- og Seilskib .
60
Nordhordeland
. 160
Sogn. • . •
. 1- 80
Hardanger og Voss
. 140
Sunds- og Nordfjord
. 140
Helgeland . .
• 170
Sennen . . .
• 170
Vester Aaland.
• 170
Loffoden
. 170
Andenæs og Trunsze
. 1 Skib .
40
Romsdal og Sundmør .
. 1 .
40
Bergen, Trondhjem og Stavanger med Finmarken. . 1 Egeskib paa 60 Læster - 70
Nordmør • . .
. 1 Skib .
60
Fossens Lehn . . . . . . 1 70
Nummedals Lehn
. 1 70
Truadelaugen med alle Indreder, som ligge indenfor
Auffdenæs . •
. 2 Skibe, hver med 60 Mand 120
&mderfjelds:
Bahns Lehn • •
. 1 Egeskib paa 60Læster med 60

Sømagtens Dannelse. Udrustninger mod Fribyttere.
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Om Pengemidlerne , som i dette Tidsrum anvendtes

til Sømagten, savnes desværre enhver paalidelig Efterretning.
Det var paa disse Tider et vigtigt Hverv for' Flaaden
at rense de danske og norske Farvande for Fribytlere.
Disse, oprindeligt Kapere, vare under de europæiske Krige
autoriserede mod deres nationale Fjender, men fortsatte
efter Freden hyppigt deres Kaperier ikke alene mod disse,
men tillige mod alle andre Søfarende og bleve saaledes til Sørøvere. Nordsøen var især Tumlepladsen for saadanne Fribyttere, som hidrørte fra Krigene mellem Keiseren,
Frankrig, England og Skotland, og som ikke blot forstyrrede
Kystfarten under Norge, men ogsaa undertiden plyndrede
i Land . De indjoge endog saa megen Skræk, at Kastellet i
Flekkerø anlagdes for at være et Tilflugtssted for Kystfarerne, og for at sikkre dette maatte oftere Krigsskibe

Vigens Lehn med Uddevalle. 1 Egeskib paaSOLæster, med SOMand
Skibsrederne Tune , Sjøborg,
Ryges, Borges, Ingedals.
Yde, Aubygge, Ræædes,
Fjølands med Sarpsborgs By 1
70
- 70
Oslo og Tonsberg • . . . 1
70
- 70
Tønsberg Lehn . . . . . 1
40
- 40
Sklesyssel Lehn og Brunlang
Lehn , . . . . . .
1
- 70
70
Nedernæs Lehn og Raabygden 1
- 60
60
Lister Lehn og Mesyssel Lehn 1
- 70
70
- 60
60
Eger og Lire. • . • . . 1
Indrederne og Folde . . . 1
- 60
60
I Alt 28 Skibe
. med 1740Mand.
Størrelsen af de Skibe, som el vare- angivne, skulde bestemmes af Lehns- og Langmændene. (.Tegnelser over alle Lande»,
V., 123-25).
.
Paa Forestillinger om Uformuenhed til at stille de bestemte
Skibe modificeredes Bestemmelserne ved særskilte Resolutioner Ior
Nedernæs og Brunlangs Lehn samt Tensberg og Sarpsberg
(.Efterretninger" I., 40-41.)
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holdes der. Ja i Aarene 1554· ' og 1555 krydsede endog
imellem Norge og Skotland en anseelig Flaade under
Herr Mogens GyldenstjerM, der vel tillige havde del politiske Hverv at imponere Nederlænderne, men dog hovedsagelig skulde sikkre Skibsfarten mod Fribytteroverlast,
hvorfor I{jøbmændene maatte tilveiebringe Skibe dertil *J.
Det ansaaes endog nødvendigt al oplægge flere Skibe om
Vinteren i Bergen for tidligt paa Fora året al haves i Beredskab. Paa diplomatiske Forespørgsler hos Kongen uf
Frankrig erklæredes de Fribyttere, som vare udsendte fra
franske Havne, og som angaves til 36 Skibe **), at være
uden Kaperautorisation mod Danmark og Norge, og der
tilføiedes, at hvor de øvede Vold mod Danske og Norske,
havde man Intet imod, at de behandledes som Sørøvere. Der
haves imidlertid kun Efterretning om, at et af disse velseilende, tildeels srnaae Fartøier blev opbragt; tbi de vare
desværre i Almindelighed ikke uden Forbindelser paa
Kysterne, hvorfra de i Tide fjernede sig, naar de mod dem
udsendte Krigsskibe kunde ventes der. Skjøndt ikke i den
Grad plaget som Nordsøen, var Østersøen i dette Tidsrum
ei bell er fri for Fribytteruvæsenet , der saavidt bekjendt
dog ikke foraarsagede større Ulemper, end at nogle Udrustninger maatte foretages.
Foruden de næsten aarlige Expedilioner mod Fribytterne vare flere Krigsskibe ved Island for at dæmpe de ved
Reformationens Indførelse der forefaldne borgerlige Uroligbeder. I Aaret 1551 udsendtes endog 4 Skibe med nogle
Tropper for at fængsle den for fredløs erklærede Biskop
') -Efterretnlnger om den danske og norske Semagt-, I., 52.
fra Honfleur, 2 fra Sl. IIIalo og 20 fra Djeppe
saml 8 fra Havre do Gråce og 2 fra Cancale. (-TegoeIser over alle
Lande- IV, 573.)

"l Disse vare: 4 Skibe

Udrustninger tlI Island og mod Kelsereu,
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Jon Aresen. Men da denne allerede før Skibenes Ankomst
var henrettet , det katholske PUl-ti undertvunget og den
kongelige Magt fuldstændigt befæstet, vendte disse Skibe
snart bjem igjen *).
Sømagtens gode Vedligeholdelse gavnede især Fædrelandet under dets mislige Forhold til Tydaktand. Keiseren
opgav nemlig endnu ikke sine Fordringer paa de nordiske
Kroner og truede Danmark ved Bustninger, i Nederlandene,
saa ofte hans Krige med Frankrig tillode barn dette. Derfor
maatte der foretages flere Udrustninger for at være beredt
paa Angreb; dog forefaldt ingen fjendtlige Sammenstød.
Saaledes blev Flaaden i Aaret 1538 boldt i Beredskab og
var i det paafølgende Aur udrustet for i 1F0rening med
den preussiske Flaade at spærre Øresundet for Nederlæn.derne ; 1542 krydsede 26 Skibe i Nordsøen, og 1å43 ud:sendtes Mogens Gyldenstferne med 40 Skibe, besatte med
10,000 MaI;ld , endog med Planer rtil Angreb paa Nederlandene. Endelig sluttedes 1544 Fred med Keiseren "i
Speier; men det paafølgende Aar truedes Danmark fra
Meklenborg, hvorfor Flaaden under Ohristoffer 'IJrundsen
sendtes til Østersøen for at optage de derværende meklenborgske Skibe. Flere Kongebreve beordrede 1552 Flaaden
atter klargjort, da Pfalsgreveil endnu bestandig fastholdt
sine Fordringer . 1åH og 1555 vare, som <tidligere omtalt,
stærke Fiaader under Mogens Gyldenstferne atter i Nordsøen,
()g det sidste Aar indskærpedes Befalingsmanden paa
Krogens Slot, Peder Skram, og Statholderen i Kjøbenliuvn
Aarvaagenhed med de fra Tydskland udsendte »Orlogssktbe» ;
Ol I det kjøbenhavnske Selskabs Skrifter, 5te og 7de Deel, Ondes
2 Afhandlinger af Ludvig Harboe om Reformationens Indførelse
paa Island, hvori diss e Begivenheder ere fortalte overeensstemmende
med Archivefterretningerne_

1537-59.
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som mulig kunde rorsøge at overrumple Krogen, Landskrona eller Kjøbenhavn, hvis Ilesætninger derfor forstærkedes O).

At det ikke kom til Fjendtligheder ved disse

. Leiligheder, maa vist især tilskrives FJaadens gode Tilstand
og betimelige Udrustning.
Endnu fortjener en Udrustning at omtales, der for saa
vidt har politisk Betydning, som den viser, at Regjeringen følte
Nødvendigheden af at undgaae al Tvist om Kongevalget,
naar Thronen blev ledig, ved, medens Kongen levede, at
Jade Thronfølgeren hylde.

Denne, Christian lirs ældste

Søn Hertug Frederile, sendtes derfor i Aaret 1548 med
9 af Peder Skram commanderede Krigsskibe til Norge for
der at blive hyldet som udvalgt Konga , hvilket allerede
1542 var skeet i Danmark.
For sluttelig at give et Begreb om, hvad Værdi Skibene
i hiin Tid ansloges til, skulle vi anføre, at den store Samson, som Kongen ansaae for et af sine bedste Hovedskihe,
og Bremer Samson i Aaret 1546 sendtes til Portugal for
fuldrustede, om ikke som Krigsskibe saa dog som Koffardiskibe, at sælges tll Kongen der, det første for 77,000 Rd.
R. M. (20,000 ungerske Gylden) og det sidste for 54,000 Rd.
(14,000 ungerske Gylden **).

Om dette Salg er kom-

met istand, vides for øvrigt ikke.
Betragtes Begivenhederne fra Frederik L's Død 153:>
til Christian lIl's Død, Nytaarsdag 1559, sees, at i Begyndelsen
va~

Danmark næsten opløst, ikke saameget ved Fremmedes
Indblanding som ved indvortes Splid saavel i religiøs som
borgerlig Henseende.

Den ulykkelige politiske FeIl, ikke

itide at sørge for Thronfølgen, fremkaldte i Forbindelse
med Reformntionsstriden svare Kampe, hvori Geislligheden,
' l -Teguelser over alle Lande'. IV., 541-43.
" j Geheimearchivet, • Danske Kongers Historie. Fase. Nr. 22.

Hyldingsreise til Norge.
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Tilbageblik.

Adelen, Borgerstanden og Almuen stode fjendlig mod hverandre, og alle Fædrelandets dyrebareste Interesser tilsidesattes af Partihad og for personlige Fordele. Vi see endvidere
nogle tydske Eventyrere dristigt benytte sig af disse sørgelige
Forhold og tragte efter at tilintetgjøre Danmarks og Norges
Selvstændighed. Delte bedrøvelige Billede oplives imidlertid ved Rigernes retmæssige Arvings kløgtige og kraftige
Optræden, idet han igjennem haard Kamp uddriver Voldsmændene og bevarer 'Fædrelandets ældgamle Selvstændighed, med Dygtighed og Udholdenhed befæster denne,
kraftigt ender den religiøse Kamp til Velsignelse for Efterkommerne, samt kløgtigt læger de dybe Saar, hvoraf Danmark nær havde forblødt sig. Vi see først Søværnet ved
uklog Ørk~sløshed blive et Bytte for Fjenden, der benytter
det mod Danmarks Forsvarere, indtil endelig den nyskabte
Flaade erobrer del tilbage og bliver et kraftigt Værn for
Fædrelandet. Alt dette udførtes af danske Mænd, anførte af
en dygtig Fyrste; dog bør derved ikke glemmes den Bistand,
vore. svenske Allierede, om end mest for egen Sikkerheds
Skyld, ydede os, ligesom besynderligt nok den Magt, der
i vore Dage optræder saa fiendligsindet Imod os, dengang
kom os godt til Hjælp.

III.

Ditmarskerfeiden og Krigen med Sverrig til
Freden i Stettin.
1559-70.
Der findes endnu i dette Tidsrum intet Sikkert om
Sømagtens særskilte Bestyrelse. Vel blev Herr Herlof
4'
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Trolie den l1te Nov. 1559 udnævnt til Admiral, og det blev paalagt ham med Ohristoffer Trundsen at undersøge Manglerne
ved Skibene samt derover indgive "Register" til Kongen,
ligesom det fremgaaer af flere Kongebreve i Aaret 1560 og 61,
at Herlof Trolle da havde Commandoen over Flaaden. Derimod tyde Skrivelser til Statholderen paa Kjøbenhavnsslot
ben paa, at Holmen endnu har sorteret under denne, og
at ingen selvstændig Chef har været ansat *).
I Almindelighed holdtes paa denne Tid ingen Admiraler, men kun Capitainer ("Skibshevitsmænd»] og Lieutenanter

i fast Tjeneste.

Skjøndt Skipperne

ofte

førte

kongelige Skibe, især naar disse vare i Handelsbrug , bleve
de dog ikke henregnede til Offlceersklassen.

Commandoen

over flere Skibe tildeltes i Almindelighed kun Adelsmænd,
der da

udnævntes

Togtet.

Under hele Frederik II.'s Regjering bleve kun

til Eskadrechefer

(nAdmil'alcrn)

for

Herlof Trolle og Peder Munk udnævnte til Admiraler uden
tillige at have særlig Skibscommando; dog hverken disse
eller Peder Skram kalder Kongen »Bigsadmiraler» i de
Skrivelser, der ere udstedte til dem **).

Resen nævner

allerede 1563 Peder Skram med denne Titel, som i "Danske
Magazin n (III., 212) ogsaa tillægges Herlof Trolle ; men
som Admiraler staae de ei anførte i Rigsraadslisterne.

»Bigens Regnskaberne", der opbevares . i Indenrigsministeriets Archiv, give for delte Tidsrum ingen fuldstændig
Oversigt over Bekostningen ved Sømagten , idet en stor
Deel fuldt udrustede Skibe og Provisioner (ved "Madskat" )
. endnu erholdtes ved Udskrivninger fra Rigernes forskjellige

'l •Tegnelaer over alle Lande '.
H) -Tegnelser over alle Lande'. Peder Munk rykkede i et senere Tidsrum op i Rigsrandet til Admirnlspludsen deri.

Bestyrelsen og Officererne.

Peogemidlerne.

Flanden .
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Dele. Derfor kan deraf kun meddeles, at en Capitain for
hele Aaret 1563 erholdt fra 40-60 Rd. R. M. (n.60-90Marku)
og en Matros fra . 2-2 1/9 Rd. (3-3 1/9 Mark 4 Skilling)
maanedligt. I ~aret 1667 ere en Overkanoneer (»Arehelimester-l og en »Krudtmager- anførte med 33 Rd. 3~ Sko
(50 Mark) og en Konstabel med 4-20 Rdlr. (6-'30 Mark)
halvaarligt. I Krigens 3 sidste Aar (1568-70) udbetaltes
efter Rentemestrenes Extraeter til Skippere, Styrmænd,
Matroser, Konstabler og Skibsbyggere samt »paa anden
Maade paa Kongens Vegne. i Alt næsten 183,000 Rdlr.
(1650 nye Dalere, 100 gamle Dalere og 269,378 Mark 11/9 SkI
eller i Gjennemsnit 61,000 Rdlr. R. M. aarligt.
Ved Frederik II.' s Thronbestigelse var Flaaden, som
tidligere bemærket, i god Tilstand. Den bestod, som Resen
udtrykker sig, »aff mange oc anseelige Skibe» *). Ved den
langvarige og blodige Krig med Sverrig og især ved Skibbruddet under Gulland 1566 led Flaaden vel store Tab;
men der sørgedes dog stedse for igjen at anskaffe og bygge
gode Skibe sanvel i Danmark som i Norge, saa at der ved
Frederik n:s Formæling 1572 var, efter Resen, »en ofvermaade herlig oc velbygget Sklbs-Flode» paa Kjøbenhavns
Rhed ··l.
' ) De fornemste iblandt disse vare : Fortuoa, Mercurius, Venus,
Solen n , Hector, AchIlles , Hercules , LøITueo, Koenn, Engelleno,
David, Gabriel, Michael, then sorte Hund, lybske Omrneral , hamborger Gallionn og mange andre, som vare meget vel forsynede
med Folk, Kanoner og Ammunition.
...) Skibene vare : Admiralskibet Fortuna, Jegeren, Morian, den svenske
Jomfru, Krabat, Leoparden , LoITuen, Hercules , tvende Achilles,
Jonathan , Bjornen, Gabriel, Elefanten , den flyvende Geist, Engelske
Gabriel , Griben, Pelicanen, Lange Hercules, den danske Hane,
Jason, Renholt, Nactergalen, Strudtzen, Svalen, den danske Svale
Rostocker David, den store Hjort, den forgylte lIlaage, Meermand,
Suncte Peder, Isack, den vilde Mand, Fyerblasen, Bullen, den
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I den

korte,

seirrige Feide mod Ditmarsken 1559

sendtes Christoffer Truudsen med 4 Krigsskibe, der vare
udrustede til at holde Farvandet under Norge frit for Sørøvere, til Elben for i Forening med Hertugernes Krigsfartøier at understøtte Landtroppernes Operationer.
Skibe

dækkede fra Elbsiden Angrehet

Disse

mod Brunsbyttel

den 7de Juni og bidroge saaledes til at aabne Hæren
under den gamle Johan Rantzau Adgang til Syd-Ditmarsken.
Allerede i Gustav Vasas sidste Leveaar oprippedes
den gamle Splid om de siden Calmarunionen i det danske
Vaaben optagne tre Kroner, der saalænge han regjerede dog
ikkun førte til skriftlig Strid mellem Kongerne og fra svensk
Side til nogle Grændsedemonstrationer.

Men da han var

død Mikkelsdag 1560, fortsattes Tvisten af hans Søn og
Efterfølger paa Thronen, den voldsomme

Erik XlV, som

endog optog hele det danske og norske Vaaben i sit Skjoldmærke , hvilket naturligviis ikke kunde være Frederik II.
ligegyldigt.

End mere forøgedes Spændingen mellem de

to unge Monarker derved, at Kong Erik traadte fjendtlig
op imod Frederik 11.'5 Broder, Hertug Magnus, i Esthland
og bemægtigede sig Reval.

Frederik ll 's Correspondance

i disse Aar viser stadig Frygt for et Brud med Sverrig,
hvorfor han ogsaa holdt sin Flaade krigsberedt.

Der ud-

skreves dertil hyppigt Skibe og Søfolk, ligesom ogsaa
kongelige Krigsskibe udrustedes.

I Aaret 1562 maatte

endog Søfolkene ligge hjemme indtil det fornødne Antal
var udtaget til Kongens Tjeneste, og der blev udskrevet
»Madskat» til Flaadens Proviantering.

En Deel af de ud-

forlorne Sen, Rosen, danske Jomfru, Meer-Fruen, Flasken, foruden
Galeler , Koffardiskibe, Jagter. Pinker og mange Fartoler. Flere
andre Skibe vare dengang udsendte paa forskjellige Togter, hvoriblandt el • Orlogsskib. efter Fribyttere.

Ditmarskerfelden.

Spænding mellem de nordiske Riger.
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rustede Skibe brugtes vel til at sikkre Bandel og Søfart i
<le danske og norske Farvande ; men. det største Antal var
<log samlet for at bolde Øiu med de Eskadrer, som Erik XIV
brugte til sine Frierier i England og Skotland *).
Det

kom

efter flere frugtesløse Gesandtskabet' og

Møder endelig saa vidt, at begge Konger rustede sig og
søgte Forbund mod hinanden.

I Foranret ] 563 var For-

holdet saa fjendligt, at Frederik II den 21de Mai paalagde

Jacob Broekenhuus , som dengang udsendtes med 7 eller
8 Skibe **1, nat Øster-S] øen motte blilfue foruåret thet
allermeste muliglt er, saa alt ther icke schulle komme
noget flere schibe vd eller ind wdj Suerrige,» og den
26de Mai at have flittigt Tilsyn med, at intet Skib, stort
eller lille, løber ud fra eller ind til Sverrig, uden at han
faaer at vide, hvem de ere, hvor de ville hen, og hvad de
have inde; at paasee , al hverken Provisioner eller Krigsmaterialier komme til svenske Bavne og at anholde de
Skibe, der føre saadant. Ban beordredes tillige at bolde
sine Skibe samlede.
Christoffer Trundsen og Henrik
Bellil1ghusen, der hver med 2 Skibe sendtes til Nordsøen,
paalagdes det ogsaa at paasee, at ingen Skibe løbe ud
eller ind i svenske Bavne ""). Erik XIV befalede endog
°l -Tegnelser og Registre over alle Lande •.
..) Resen angiver Eskadren. S. 84, til 8 og Tornquist (I., 31) til
12 Skibe. l Geheimearchivet haves I -ausl åndlsche Protocol Nr. 52,
S. 99-104, Afskrifter af Frederik Il.ts Skrivelser af 9de Juni
1563 til Hertug Ulrik af Meklenborg og Prindsen af Oranlen, som
meddele, at over 20 svenske Skibe sidste Plntscdag havde overfaldet 7 af hans Skibe under Bornholm, skudt 2 I Sænk og erobret
saml bortført eet , paa hvilket Eskadrechefen (. Ad mlralen .) Jacob
Drockenhuus var. Imidlertid tlndea foruden Drockenhuus's Skib,
Hercules , bande Hjorten og Hector som tilbagegivne I Freden
til Stettln.
-) .Tegnelser over alle Lande», VII., 362b, 370b, 371 og 372.
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Admiral Jacob Bagge, som med 22 Krigsskibe i Rostok
skulde hente Kongens Brud, en Prindsesse afHessen, »at søge
og angribe» de danske Skibe og ingen Flid spare for at
gjøre dem al mulig Skade og Afbræk, paa hvad Maade
skee kunde *).
Under de spændte Forhold, som desværre da' bestode
mellem begge Nabol'olk, og med snudanne Instructloner
kunde et Qendlligt Sammenstød ikke undgaaes, da de
danske og svenske Skibe den 30te ~Jai fik hinanden i
Sigte. Brockenhuus laa til Ankers under Rønne, da den
svenske Flaade kom Øster fra. Han gik denne imøde med
sit Skib Hercules, Hector ført af Malthe Jensen og HJorten af
Albert.Beck, for at forskaffe sig de Efterretninger, som hans
Inatruetioner paalagde ham at indhente, og lod som Tegn
paa , at intet Fjendligt, men kun Kundskab søgtes, de øvrige Skibe forblive til Ankers. Da ban Kl. l E. M, var
kommet de Svenske paa en Kabellængde nær, tilkjendegav
han sit Ønske at tale. med dem ved at skyde det danske
Løsen, 3 Skud, hvorved en Kugle, efter dansk Forklaring
ved et Vaadeskud, traf iSeilene paa et af de svenske
Skibe. L\u nokkedes disse om de 3 danske Skibe og
nødte dem efter 4 Timel's Modstand, under hvilken Stormasten paa Hercules var gaaet overbord, til at overgive sigt
uden at deres under Land liggende Landsmænd kunde komme
dem til Hjælp. Efter Tornquist beløb Fangernes Antal sig
til 7 Adelsmænd l'oruden Brockenhuus samt 800 Mand, som
maatte bidrage til Forherligelse af det Triumftog, der blev
foranstaltet for Bagge ved hans Tilbagekomst til Stokholm.

'! S. S4 angiv er Resen den svenske Flande til 22 Skibe. hvilket
stemmer med Frederik Il.s ovenanførte Skrivelser; men Tornquist
navngiver kun 12 af disse .

Fjendtlige lustructloner,

Erobring af 3 danske Skibe.
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Der var dog næppe Anledning til en saadan Udmærkelse ved
denne Leiligbed, da Overmagten afgjort var paa svensk Side.
Thi at der, om de Svenske endog kun bavde de af
• Tornquist indrømmede 12 Skibe, ja selvom, som han anfører, alle 7-8 danske Skibe deeltoge i Kampen, dog behøvedes »4 Timers skarp Fægtning .. *) til at erobre 3 af
de danske Skibe, synes ikke at have været en Heltedaad,
der fortjente en Triumfprocession igjennem Hovedstadens
liader , hvorved man baanligt medslæbte danske Fanger,
der hæderligt havde forsvaret sig. Dette Optog afgiver derfor kun et umiskjendeligt Vidnesbyrd om Erik XlV"s Forfængelighed og hadefulde Sindelag mod Danmark.
Skjøndt alle danske Beretninger stemme overeens i,
at kun 3 danske Skibe kæmpede mod den svenske Flaade,
og saaledes Brockenhuus's Forsvar rnaa kaldes hæderligt,
er der dog Anledning til at tvivle om, at Frederik II. har været
tilfreds med hans Færd ved denne Leilighed, da han udtrykkelig undtoges fra den almindelige Fangeudløsning , som aftnltes ved Freden i Roeskilde 1568. At Grunden hertil bar
været, »at han var rig nok til at betale Løsepenge», synes
ikke rimeligt, især da Udløsningen ikke kostede Kongen
Noget, derimod synes det rimeligere, at denne har været
utilfreds med, at ban ikke havde fulgt Ordren at holde
sine Skibe samlede, men kun mødt den svenske Flaade
med tre af disse.
Efter Angrebet paa Brockenhuus kunde ingen diplomatisk Mægling længer holde Sværdet i Skeden. Allerede
i længere Tid havde Erik XIV forholdt sig fjendligt mod
Lybekkerne, som ' derfor søgte Bistand hos Frederik II.
Denne havde alt tidligere stadfæstet deres Handelsprivilegier

•
'l Tornquist, I., 31.
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og forbandt sig nu med dem mod Erik XIV. Den 9de Juni
erklærede derpaa Lybekkerne Krigen mod Sverrig, og den
21de Juli udstedte Frederik II sit Feidebrev. Saaledes
udbrød den Krig, der i over 7 Aar tærede paa Skandinaviens .
bedste Kræfter, Det var det første aabenbare Udbrud af
den skinsyge og fjendlige Stemning, der so~ en halvskjult
Ild ulmede under Asken siden Calmarunionens Tilintetgjørelse og nu blussede op til en heftig Flamme, der med
faa Mellemrum hærgede de nordiske Riger i næsten
to Aarhundreder.
Frederik II aabnede Krigen med en Hær af henimod
30,000 Mand, mest tydske Leietropper, ved at falde ind
i Sverrig og erobre Elfsborg. Dette Angreb besvarede
Erik XIV. med at hærge Halland og beleire Halmstad.
Uagtet Peder Skram paa Grund af tiltagende Alder og
Skrøbeligbed allerede i Aaret 1555 efter sin Ilegjæring var
entlediget som Admiral, foretrak Frederik II dog at betroe
ham fremfor nogen Anden UdrustnijlgeJ?- og Commandoen
af den Flaade, der nu skulde værge for Fædrelandet. Om
denne siger Resen (S. 95), at den var en saa • kaastelig,
mangfoldig oc vel berøsted Søe-Armade , huls Ligemand
ikke veed, eller Nogen mindis tilforn at være seylet her
alf Higet.»
Med 27 Hovedskibe og en Deel mindre Fartøier , bemandede med 4,600 i\1a~d *), seilede Skram den 5te August
I

Ol De fornemste Ofllcerer paa Flaaden vare : Jens Juul , Frants Bille,
Peder Lycke , Albret Skeel, Hartvig Skram, Erik Uggerup, Peder
Dna, Eskild Oxe, Christen Juel , Jacob Skeel , Hendrik Hoeg , Christoffer Rosenkrnntz, Oluf Daa , Erik Hanson , Frants Dyre , Christolfer Bass e, Peder Huilfeld, Otte Galskyt, Mourits v , Berlin, Ene. vold KrusF, Iver Juel , Jørgen Prip, Hans Norby, Torbiorn Dna,
Jørgen Jensen, Claus Skeel, Christoffer Trundsen, Frants Iversen,
Jacob Jyde og Jacob v. lIIeckelborg.

Fægtning under Øland.

Skram Herre I østersøen.

59

fra Kjøbenblwn til Østersøen, hvor han forenede sig med
6 lybske Skibe under Fredert'k Knebel.

Svenske Kapere

forstyrrede allerede dengang Handelen der, og den forenede
Flandes første Hverv var derfor at forjage disse, der især holdt
sig under de tydske Kyster.

Da dette var lykkedes, holdt

Flaaden over til Gulland , hvor Svenskerne under Jacob

Bagge havde gjort et mislykket Forsøg paa at proviantere.

Skram landsatte 7 Faner Landsknægte paa Øland,

hvor de med Ild og Sværd bemægtigede sig en Deel Qvæg i
men da den svenske Flaade viste sig , skyndte de sig ombord igjen. Enkelte af dem faldt imidlertid i Bøndernes Hænder, der mishandlede og dræbte dem. Den t 1te September
kom det til en 2 Timers Fægtning mellem 13 af de i Søen
værende 42 svenske Skibe og den forenede Flaade *). Den
danske Viceadmiral Frantz Bille faldt i denne Træfning,
som endte med, at Bagge søgte Tilflugt i Skjærgaarden,
hvorfra han ikke kom mere ud i dette Aar. Chefen for
Mercurius , Albert Skeel , blev anklaget for ikke at have
forholdt sig tilbørlig i Slaget i men det synes, som om Sagen
atter er falden bort *). Skram forblev i Søen, indtil Vinteren
nødte ham til at søge Kjøbenhavn, hvor Flaaden blev oplagt.
Begge Konger vare utilfreds med, at deres Flaader
istedetfor Orlogsmænd kun havde erobret nogle Koffardiskibe, og Admiralerne maatte føle dette. Erik XIV fratog Flaadens Flagmænd et Aars Gage og befalede Statholderen i Stokholm at drive Bagge tilbage med Fiskerbaade og andet -Prackery«, naar han nærmede sig Staden "*).
Frederik II. var ogsaa ulilfreds i han paalagde Skram under
0) Uapport fra den lybske Lehnsmand paa Bornholm, Bioeder Ket-

ting, til Regjerlngaraadet I Kjøhenhavn , dateret 24de September
1563, (Geheimearchlvet, -Danske Kongers Historie,' Fase. 54).
" ) Gehclmeurehlvet, -Domme og Tingsvidner" Nr. 79.
"'J Tornqulst , I, 33.
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25de September af al Magt at forhindre, at den svenske
Flaade , der 28 Skibe stærk skulde være i Søen, overførte brunsvigske Tropper til Sverrig, og tilkjendeguv ham
den 30te samme Maaned sin Misfornøielse med, at svenske
Skibe havde viist sig i Søen, uden at han havde forhindret
deres Seilads, og at han Intet havde ladet høre fru sig **).
net synes imidlertid, at begge Monarker have forlangt for
meget af deres Admiraler. At Bagge ikke erobrede noget
Skib fra den ham overlegne dansk-lybske Flaade, og at
han søgte Ly indenfor Skjærene samt forblev der, saalænge
den fjendlige Overmagt var udenfor, synes dog ikke at
fortjene den haanlige Behandling som Erik XIV i sin Heftighed tiltænkte ham. Benne ilsindede Herre har vel ogsaa
senere indseet dette, eftersom han igjen gav Ilagge Commandoen det paafølgende Aar. Skram har paa sin Side næppe
kunnet afværge Fjendens Flugt ind i den farlige svenske Skjærgaard, men har været nødt til at indskrænke sig til der at
blokere den fjendtlige Fiaude hele den øvrige Deel af Aaret.
Dette lader ogsaa til fuldstændigt at være lykk~des ham.
I det Mindste indeholde hverken danske eller svenske Beretninger Noget om, at den svenske Flaade dette Aar har
været i Søen efter Slaget den 11le September j men derimod omtales de Allierede som Herrer i Østersøen efter
Slaget. Frederik II. har derfor sandsynligviis været feil
underrettet, da han yttrede sig utilfreds til Skram. At
denne under hine Omstændigheder ikke har kunnet indberette Noget om Seirvindinger, som dog vel var det Kongen forlangte, laa jo nemlig kun i Forholdene. Imidlertid
brugte Frederik II dog ikke Skram oftere tilsøes, men sendte
ham til Laholms Slot i Halland, hvor den gamle Helt endte
" J •Tegneiser over alle Lunde,' S. 544-45 og 55 t. • Danske Magazin.
3die Række, IIl,

os.

Kongernes

Utilfredshed.

Flaaden under Herlof Trolle.
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sin hæderlige Krigerbane ved tappert at afslaae Angreb i
Aarene 1565 og 68.
l Løbet af Vinteren anstrengte Danmark og Sverrig
sig for at møde saa stærke som muligt i Søen, naar denne
blev seilbar. Den 8de Mai 1564 seilede den nu til høistcommanderende Admiral ud~te Herlof Trolle med 26
Skibe fra Kj.øbenhavn. For at forhindre den Uorden, som
ved de tidligere Søslag havde fundet Sted i de talrige Flaader, anviste Tralle hvert Skib den Plads, det skulde indooge i Slaget. Han delte Flaaden i flere Træfninger med
et svært Skib i Midten og et mindre paa hver Side, saa
at det Hele i 3 Colonner dannede en kileformet Orden,
ført af Admiralskibet, saaledes:
Fortuna,
Herlof Troile.
Dansk Christoph, Lyhsk Christoph,
Hans Lauritsøn.
Nils Trolle.

lUereurlus.
Peder Huitreld.
Arcken,
Elefanten,
Jørgen Brahe.
Vincentius Juel.

Byens L8'true,
OUo Rud.
David,
Arild Ugerup.

Solerin.
Frederik Brockenhuus,

Klndt Gaades,
Jacob SkeeL
Falck van Aalborg,
Papegøye,
Jørgen Jensøn.
Christoffer Rosenkrantz.

Jegern,
Erik Lycke.
Engelsk Ketze,
Claus Skeel.

Hogen,
Niels IIlatsøn.

Jonas,
Tyge Kruse.
Morian,
Enevold Kruse.
. Grif af Kongsberg,
Christian J uel.

BJ8'rnen,
Iver Juel.
Normand,
Blok van Mønster.

Gjestenn,
Otte Galskyt.
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St. Jørgens Bøiert, Jørgen Grøn; Skotte Pink en , As-

mus Storm; Hertug Olufs Pinke, Math Damfertt; Jomfru
Pinken, .Arvid Olsen og Gjøgen, Jacob Meydt'llgborg, brugtes som Reeognoseeerfartøier.

I Rapporten, hvori Trolle

indberetter denne Inddeling af Flaaden, tilføier han: »Første
Gud will, at ieg kommer til die Lybske, tha achter ieg at
sette tbennom y thend sietle Rege bland Jegern og Morian, saa at wy haffuer nogen af wore Skiib bag thennom« *).
Desværre fulgte man ikke den befalede Orden nøiagtig nok. Man kunde endnu ikke Irigjøre sig fra den gamæ
Krigsbrug ,

at Skibene toge den Plads,

hvor

Chefernes

Dygtighed til at manoeuvrere Skibet og Lysten til at slaaes
førte dem hen, hvorved, som det senere viste sig, megen
Forvirring opstod.
Under Bornholm stødte Knebel med sine 6 lybske Skibe
og 3 Jagter til Flaaden, der, iberegnet et til Krigsbrug udrustet Koffardlsklb (Aehilles), derved blev 36 Skibe stærk.

Af disse brugtes imidlertid de 5 danske Smaafartøier og
de

3 lybske

Jagter som

Reeognoseeerfartøier,

saa af

den kampdygtige Styrke kun har bestaaet af 28 Skibe, naar
hele den allierede Flaade var samlet.
Den svenske Flaade under den os fra forrige Aar hekjendle Admiral Jacob Bagge

var

ikke alene overlegen i

Antallet af Skibe, men ogsaa i Styrke ti).

Det svenske

'l .Danske lIfagazin-, III , 213-14. -Efterretninger om den danske
og norske Sømagt-, I, 55-56
Svenske Jomfru, forl af Eriic Rud, og Krabatt af Poul van Sara;
der vare erobrede med Elfsborg , kom lilligerned Meyert all' Dansken , Oluf Trundsøn, forst senere til Flaaden.
"l Resen angiver den svenske Fluade til 50, Tornquist kun til 35
Sklbe ; Trolle anfører i Skrivelse af ide Juni til Statholderen i
Kjobenham, Moglms Gyldenstjerne. de svenske Skibes Antal til
3S, hvoraf 16 vare .besynderlige Hclluit-Skyil«, som ere saare vel

Den svenske Flaade under Bagge.
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Admiralskib Mars med Tilnavnet Jutehate:ren eller Makaløs
var dengang Nordens største Skib. Det havde omtrent
Nutidens 70 Kanonseilskibes Størrelse, 800 Mands Besætning og var armeret med 173 Stykker Skyts *1.
Trolle var den 11 te Mai ved Dragør og den 24de 5. M.
under Gulland Hl.

Bagge kom omtrent paa denne Tid til-

søes ***1, og den 30te mødtes de fjendlige Flaader mellem
Øland og Gulland. Kjækt angreb Trolle KJ. 3 E. M. med
sit langt mindre Flagskib Fortuna samt Bye:ns Løffue og

Arcken det svenske Makaløs, der secunderedes af flere
Landsmænd H**l. Med sine tappre Staldbrødre tragtede
forsynede med Skyts og gode Skibe, hvorpaa de fuldkomment
stole; men hvis det er . Guds Vlllle, at ,'I skulle komme sammen,
og vi kunne faae Luven fra dem, da haaber jeg med Guds Hjælp,
at det maa og blive godt, og vi ville faae Overhaand. Men de kan
troe, hvilken Magt Fjenden har tIlsøes, men Gud skal styrte dem
og give os Seir», (Gehelmearchivet , -Danla- Nr. 50.)
Ogsaa skriver Trolle : •VI holde ikke Fjenden ringe, men for en
Djævel og søge ham, som var han gjort af Halm og Straa •. (.Danmark under Adelsvælden " Il, 51.)
'1 Skytset bestod af 2 hele KartoulIer med .•• 48 'iJj Kugle;
4 treqvart 8 halve
3 Nodtslanger . . . . . .. 6 •
16 Feltslanger . . • . . . .. 3 14 treqvart do.
20 halve do.
218 dobbelte Falkonctter
24 enkelte do.. . . . • . .. 1 60 -Falkuner«. • . • . . .• 1 4 Jern •Skjerbrekere•.
I Alt •. 173 Stykker.
..) Trolles Rapporter. (. Danske Magazln., III, 213-15.)
"") Tornquist, l, 34.
...., Tornquist mener, at kun Elephanten og Finska Svanen vare Makaløa's Secundanter, og at Flandens øvrige Skibe vare adsplIttede
ved Storm. Men da han ogsaa beretter det Samme om Slaget
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han efter at entre Admiralskibet, men kunde ikke komme
det tilstrækkeligt nær paa Grund af de paa Siderne udlagte
Bjelker.

Først Mørket endte Kampen ; et lybsk Skib var

da sunket, Fortuna havde mistet Roret, og dets Takkelage
var meget forskudt.
Om Natten søgte man paa hegge Sider at istandsætte
den lidte Skade og begyndte næste Morgen KI. 6 Slaget
med

fornyet Heftighed

udenfor Nordpynten

af

Øland.

Begge Flaader laae tæt ved Vinden med Styrbords Balser.
Med den østlige Vind søgte de Svenske at forcere Lybekkerne i Læ af Øen for saaledes at adskille den allierede
Flaade; men heldigviis sprang Vinden til Nordvest. . Nu
kom aItsaa de Svenske i Læ, saa at Trolle, der med
Jorgen Bralie og Otto Rud kæmpede haardt mod Makaløs,

Svenska Hector, Elephanten og Finska Svanen, fik Bistand
af Lybekkerne.

Det svenske Admiralskib kunde nu ikke

undgaae Entring agter fra af den kjække Otto Rud, og da
Bagge forcerede Seil for at slæbe ham efter sig, blev det
ogsaa

entret paa luv Side

af det lybske Admiralskib

Engelen og dettes Secundant Fuchsen , medens det haardt
medtagne Fortuna maatte trække sig ud af Kampen for at
reparere. Det svenske Admiralskib var allerede erobret af
Otto Rud og Lybekkerne, da en Granat satte det i Brand,
saa at det kort efter sprang i Luften med næsten hele
Besætningen og tre hundrede Danske og Lybske, der havde
taget Skibet i Besiddelse.

De Reddede 1 Admiral Jacob

Bagge1 Viceadmiral Ar~ed T1'olle og Borgermester i Stokholm Matz Person 1 der var Overskipper ombord, samt
den næste Dag. medens han indrømmer. at den svenske Flaade
forcerede SeJl for at adskille den forenede Flaade, og at Flernln g
forlod Slagpladsen med 34 Skibe, er det øiensynligt, at hans Beretning ikke er paalidelig. Desværre man gle de sp ecielle Omstændigheder om Slaget i de danske Beretninger.

Mllkalus's Ødelællgelse og Dagges Fangenskab.
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100 Mand toges til Fange af den lybske Admiral og Otto
Rud.

Efter

denne Begivenhed samlede Admiral Olaes

Fleming de øvrige svenske Skibe og søgte dermed til Stokholm.

Den allierede Flaade gik til Bornholm for at repa-

rere og Lybekkerne tillige for at forsyne sig med Proviant "},

Hvor stort Folketabet var i disse Slag er ikke angi-

vet; men det har vist været meget betydeligt, især paa
'svensk Side (med Makaløs omkom alene 700 ), da Hampen varede 5-6 Timer den 30te og atter 6 Timer den
næste Dag.
Etter 11 Dages Ophold ved Bornholm var den forenede Flaade atter slagfærdig, skjøndt den endnu manglede Proviant og ei heller havde erstattet Tabet af Mandskabet, som den deels i Slagene og deels ved Sygdom
havde mistet **J.

Ikkedestomindre krydsede Trolle en Maa-

ned mellem Sverrig og den tydske Kyst og var fuldstændig
Herre i Farvandet. Et Uheld indtraf imidlertid alligevel der,
idet nemlig en feilagtig Efterretning fra den lybske Admiral
forledte ham til den 11te Juli at styre hen imod Nydyb
under Pommern for der at søge den en Uge tidligere i
Søen . komne svenske Flaade . Næppe var imidlertid den
forenede Flaade afseilet, før den svenske Flaade ankom og indtog den samme Ankerplads under Bornholm, som Trolle netop
havde forladt. Dette gav Anledning til, at 14 rigl/adte lybske [{olfardiskibe antoge den svenske Flaade for den dansklybske og løb Fjenden lige i Armene. Besætningerne bleve
Ol Trolles Rapport af 1ste Juni, -Danske Magazin., III, 216.

" l Ifolge Trolles Rapport af 19de Jull var der Iaa Skibe l Flanden .
hvor ikke mindst Trediedelen af Besætningen var død eller paa
Sygallsten. . (. Danske lIlagazin., III, 249.) At det ikke stod bedre
til paa de lybske Skibe, melder Trolle flere Gange og anforer
endog paa en, i -Danske Magazin., III, 253 aftrykt, los Seddel :
-Ieg frychter , att the Lybske hatluer intet lIlod mere-.

5

66

1559-70.

saa grusomt behandlede, at Admiral Bagge med sine for-o
nemste Medfanger anraabte Erik XIV. i et pautrængende
Bønskrift om at forekomme sandan Mishandling af danske
og lybske Krigsfanger, eftersom de selv behandledes vel.
Denne Begivenhed er feilagtigt af Resen (S. 108) henført til
før Slagene under Øland; thi saavel efter Tornquist (I, 34)
som af Trolles Rapporter *) er det klart, at den svenske
Flaade for første Gang delte Aar kom til Bornholm i Juli.
Den 12le Juli forefaldl ved Varnemynde en Fægtning
mellem det der slationerede svenske Skib Folken, Capitain.
Anders Bjørnson , og de 3 danske Skibe, Byens L offue,
commanderet af Peder Daa, Morian af Torbiorn Daa og
Daoid med sin tidligere Chef An"ld Uqerup. Bjørnson
forsvarede sig heltemodigt og forelrak tilsidst at sprænge
Skibet i Luften for at overgive det. Hele Besætningen omkom, og Skibet gik aldeles tabt; kun noget af Skytset blev
bjerget.
Efter næsten i 6 Uger forgjæves at have søgt hinanden **) og i denne Tid paa begge Sider taget endeel Koffardipriser, mødles den forenede og den svenske Flaade
atter den 14ele August. Commandoen over den sidste
havde Fellherren Olas Christenson. Horn, Friherre af lmz·1I1le,.
nyligt overtaget, da de tre svenske Admiraler Flemz'ng, Gn'p
og Baner, der efter Bagges Tilfangetagelse havde commanmanderet , ikke kunde enes. Da Horn angreb, lan den
dansk-lybske Flaade Lil Ankers paa Sydostkysten af Øland ***).
Ol -Danske 1IIagazin., III, 274-284.

"l Ilesen mener vel, at en heftig Træfning har fundet Sted i denn e
Tid; men hverken Trolles Rapporter eller Tornquist omtale nogen
sandan

'''} Ilesen anfører, at den forenede Flaade før Slaget den 30te Mai og
n u igjen hærgede Øland, hvilket sidste Tornquist, form odentlig

Falkens heltemodige Forsvar.

Slag under Øland d. 14. Aug. 67

Paa Grund af stiv Kuling og Mangel paa Folk ventede de
Allierede efter afholdt Krigsraad Fjenden til Ankers, klar
til at afsluae Entring.

Da imidlertid ing en suadan forsøg-

tes, og. Vinden noget efter Middag gav Haab om at kunne
vinde Luven, gik Flaaden 'under Seil, hvorpua en løbende
Fægtning fandt Sted, indtil Mørket faldt paa. Der udrettedes imidlertid intet Afgjørende, eftersom de Svenske vare
overlegne i Setlads og ei vilde holde Stand. En Deel svenske. Skibe boldt ind i Skjærene, heftigt forfulgte af de Allierede.

Et af de svenske Skibe strandede ved denne Lei-

lighed *).
Om Natten holdt Trolle sig under Gulland , og Horn
med den øvrige Deel af sin Flaade nærmere den svenske Kyst. De tre danske Skibe, som havde kæmpet med
Bjørnson og nu søgte den forenede Flaade , tilligemed
Svenske Jomfru, ført af Erik Rud, lokkedes om Natten, ved
at Svenskerne skjød det danske Løsen, ind i den fjendlige Flaade, som erobrede de tre Skibe, medens Erik Rud
i Tide opdagede Snaren og slap tilsøes.

Derpaa hol dt den

svenske Flaade ind ad Calmarsund for at reparere den i
Slaget lidte Skade, hvorved Admiralskibet Elephanten forefter denne, ogsaa beretter. Men herom melde Trolles Rapporter
Intet, hvorimod der den 28de Juni siges deri I .Jeg hatluer ieke willet
røre nog ld wed Ølant, førend leg kunde gjore ther nogld , som
bestandlg knnd were, Well staar thet UIl att tage ther Brandskutt
eller att komme Bønderne tili att suerg e , melis thet er vbestan dig , vden ieg hatluer nogid Falck att lade hos z them , tha hubis
meg met Gudz Hiclp att beboIlet , oeh the Suenske skulle icke
kunde faa lhet iglen . leg will melt thett første haffue milt Bud
til Ølant och scritrue them tlll« etc . (.Danske Magazin., III , 19).
' ) Ilesen og Tornquist angive , at Slaget forefaldt den 12te og
13de August. Her er fulgt Trolles Rapport til Kongen af 15de
August , som haves i Geheimearehivet og er trykt i -Dunske Maguzln- , 3die Række, II, 82-83; denne slutter med Beklagelse over,
at Fjenden undveg en afgjørende Kamp .
5'
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liste. Fjenden kom derefter ei mere i Søen paa dette
Togt; men Trolle vendte først henimod Mikkelsdag tilbage
til Kjøbenhavn, og hermed endte Krigsbegivenbederne tilsøes dette Aar.
Om de ved Makaløs's Erobring gjorte Fanger opstod
der Tvist, da baade de Danske og Lybske mente at kunne
gjøre Fordring paa dem. De fangne Admiraler landsattes
fnrst paa Hammershus hos den derværende lybske Befalingsmand, men overgaves endelig den 26de Juli til ·Trolle , der
sendte dem til Kongen.
Under. det svenske Indfald i Trondhjems Stift dette
Aur sendtes Erik Munk med 3 Krigsskibe derhen for at
understøtte Eske Bilde ved Gjenerobringen af Stensvigsholm. I Norge blev til Kystforsvuret udskrevet nordenfjelds
18 og søndenfjelds 12 Skibe, hvoraf nogle skulde være
bemandede med 100 til 150 Mand, og ingen have mindre end 60 Mands Besætning *j.
løvrigt førtes Krigen tillunds ved gjensidig Røven og
Plyndren i alle tre Rigers Grændselande, hvis Beboere, trods
Kongernes Utilfredshed dermed, indgik den endog senere
fornyede saakaldte Bondefred.
Raseriet med Ild og Sværd vakte selv fremmede Fyrsters Opmærksomhed, og der haves i Gebeimearchivet **)
Skrivelser fra KeiserFerd~nand 11, Philip II. af Spanien og
Regentinden i Nederlandene, Margrethe af Parma, hvori de,
ligesom flere mindre tydske Fyrster Aaret i Forveien, indstændigt anbefale Fredsunderhandlinger. Ogsaa holdtes
dertil Møder i Ilostok, men uden at føre til noget Resultat.
Uagtet der i Aaret 1564 var udskrevet over 3000 i\lund
' ) Gehelmearchivet, - Danske Kongers Historle-, Fase. 52-Sverrig» , 246- 48 , 40de Skab.
.

"l

Landkrigen.

Mangel paa Folk,

Tubel af HultreitIs Skibe.
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til Søværnet foruden flere bemandede Skibe, og der i Løbet af Aaret var sendt Flanden 800 Mand l havde Folketabet ved Slagene og især ved Sygdomme været saa
betydeligt, at den alligevel manglede mange Folk. Ogsaa behøvede Armeen flere Rekruter end forhen , da de
modvillige og til Mytteri saa tilbøielige tydske Leietropper
vare afskedigede. Det blev derfor vanskeligt at bemande
Flaaden, skjøndt de fremmede Skibe I der kom igjennem
Øresund et, maatte afgive all det Mandskab, de kunde undvære *), hvilket den voxende Finansnød dog fordrede indskrænket saa meget som muligt. Paa Grund af disse Forhold gik det i 1565 kun langsomt med Udrustningerne.
For imidlertid at vanskeliggjøre Transporterne fra Tydskland over Stralsund til Sverrig sendtes først i Maimaaned
Peder Huitfeld, ombord paa Arcken, med Claus Skeel paa
Nactergalen, Lawe Westmand paa BJørnen og Peder Stigge
paa Hamborger Jegeren til de pommerske Kyster for at blokere Nydyb. Her blev Eskadren den 22de Mai jaget af
9 Skibe fra den svenske Flaade, som henimod 50 Seilere
stærk under Clas Horn **) havde forladt Dalerøen den
5te Mai og nu kom under den tydske Kyst for at sikkre
Transporterne derfra. Da del ikke vilde lykkes Huilfeld at
komme tilsøes , satte han Skibene paa Land ved Jasmund,
bragie de 500 Mand Besætning, den største Deel af Skytset
og saa meget som muligt af Inventariet i Land samt brændte
Skibene, da de ikke længere kunde forsvares. Paa den

') -Tegnelser over alle Lande.«]

" l Horns Instruction bod, at Flanden Ifgesom tldligere den dansklybske skulde inddeles I Træfninger. hvor hvert større Skib secunderedes uf to mindre. Endvidere tillades del ham vel at skoane
de Fjender, som frivillig overgave sig. men 4et befaledes ham at
nedlægge dem, som erobredes. [Tornqulst , l, Bilag A.J
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rygenske Landfogds Forestillinger om -sin Berres neutrale
Territorium afstod den mod HuiLfeld sendte svenske Admiral Berent Ræffen fra videre Angreb, mod at Skytset
blev lagt under Hertugen af Pommerns Seqvester ; dog blev
dette efter Freden i Steltin igjen udleveret til Danmark *).
Buitfeld kom med sit Mandskab senere tilbage til Kjøbenhavn.
Pna samme Tid BuitfeIds Eskadre blev ødelagt, laa
ved Gripsvalde to danske Hecognosceerfartøier , Enkhu«
siske Jungfrau, TO,.[Jen Bille, og Danske Falk, .A,'nold
Olufsen, samt de lybske Brandvagter, Syrig, Henrick Zirick, Lybsclze Trote, Hans Budde, og Pinken Fuchsen, Olaus
Grciffenkerl. Den svenske Admiral vilde nu bemægtige sig
disse Skibe, men overlod dog paa Autoriteternes Forestillinger ogsaa dem til pommersk Seqvester paa Pinken nær,
som uagtet den nedlagte Protest bortførtes med Magt.
Dette Seqvester gav Anledning til en vidtløftig Correspondance mellem Frederik II. og Hertugen af Pommern, som
helst vilde beholde de seqvestrerede Skibe j men pau en i
den Anledning afsendt Gesandts alvorlige Forestillinger hleve.
de dog udleverede, enerat Freden var sluttet Hl·
Imidlertid ventede Lybekkerne under Falsterbo *Hj den
danske Flaade og søgte Tilflugt i Øresundet , da Horn,
Søndag den 27de Mai, forstyrrede Kjøbenhavnernes Kirketjeneste ved at vise sig paa Kjøgebugt uden dog at forfølge
de lybske Skibe. Tornquist mener, at Bom ikke vovede
sig igjennem Drogden af Mangel paa Kjendskah til Far') Geheimenrchivet, -IOde Skab, -Sverrig 249-52, Langebeks Dlplomutarlum- 1565.
"j Sammesteds.
''') Efter Tornquist (I. 44) Hkal det lybske Admiralskib her vær e blevet ødelagt ved Vandeild.

Pommersk Sequesler.

Svensk Flande pna Kjøgebugl.
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vandet, Det forekommer os imidlertid rimeligere, at han
undlod dette, fordi han med sine svagt bemandede Skibe
frygtede en Kamp med den ved Kjøbenha\'n liggende Flaade,
'hvilket ogsaa bekra:ftes deraf, at han forlod Kjøgebugt, da
Vinden blev følelig for de Danske. Tornquist berelter
ogsaa, at Horn ved denne Leilighed hævede Told af
250 hollandske Skibe og bemægtigede sig 4 store danske
Koffardiskibe. Da al Fart gjennem Øresundet var forbudt,
saalænge Krigen varede, uden mod speciel Forpligtelse til ikke
at beseile svenske Havne *), synes det imidlertid lidet
rimeligt, at saamange hollandske Skibe saa tidligt paa Anret
skulde "ære komne ud fra Østersøen i Tider, hvor Skibene
holdtes hjemme om Vinteren. Men saadanne maatte det
"ære, hvoraf de Svenske kunde hæve Told Syd for Drogden, da Skibe nordfra vist næppe have faaet Tilladelse
til at passere Kjebenhavn , sanlænge Fjenden var paa
·Kj øgebugt.
Resen beretter, at Horn paa Veien Lil Sundet brændte
3 Kirkesogne paa Møen og plyndrede Stege, hvor man
uklogt afviste den Bistand, som Huilfelds fra Rygen hjem-vendede Mandskab tilbød.
Tornquist henfører derimod
denne Begivenhed til den 25de Juni efter Slaget mellem
Femern og Vismar ; men Rigtigheden af Resens Angivelse
synes beviist Ved det, der anføres om den af Huitfelds
Folk tilbudte Bistand, da disse paa den Tid, den svenske
Flaade kom fra den tydske Kyst efter Begivenhederne under
Jasmund og ved Gripsvalde , maae have været paa Møen.
Desuden melder Trolles Rapport af 6te Juni (. Danske

·1 Skrivelse til Borgermester og Ilaad i Thisted af 29ae Marts 1565.
(Geheimearchi vet, •Langebeks Dlplomatarlum-, 1565).
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Magazin«, Ilt, 228), at Horn efter Slaget -den 4de Juni
holdt ad Ilornholm og ikke ad Sundet til.
Efterat den svenske Flaade havde forladt Kjøgebugt,
begav den sig til den lydske Kyst, som Tornquisl menerfor at bemægtige sig et nyt lybsk Skib, der imidlertid frelstes
ved at bringes tæt op til Landet. Det synes imidlertid
ikke rimeligt, at dette Skib har bevæget Horn til at forlade Sundet, men snarere, som oventor bemærket, at det
er skeet for at undgaae den danske Flaade.
Den Ilte Juni kunde Herlof Trolie endelig paa det
nye 84 Kanonskib Jægermestlier med 28 danske Skibe *)
forlade Kjøbenhavn og under Femern forene sig med
5 Lybekkere. Den 4de samme i\Jaaned stødte han paa
Fjenden mellem denne ø og Vismar. Skjøndt den svenske
Flaade var overlegen, benyttede han dog den for de
Allierede gunstige Vind til at angribe. Ligesom stedse
tidligere opmuntrede Trolle før Kampen sine Underhavende
ved Døn og kraftige Ord til at opfylde deres Pligt og seilede derpaa , fulgt af de øvrige Skibe, kjækt ind mellem
de mest til Luvart liggende af den fjendlige Flaade.
Snart lykkedes det ham at tilrede Finska Svanen
saaledes, at den rnaatte holde for Vinden ned til de andre
svenske Skibe. Jørgen Brahe kæmpede heldigt med det
svenske Admiralskib, men det lykkedes ikke Troile at entre
Hercules , Engelen og Pelicanen paa Grund af deres paa
Siderne udstukne Bundholter. Det mindre Troilus kunde

'l Yiceadmlralen Jørgen Brahe havde sit Flag paa Mercurius; Lybske
Christoph fortes af Hans Lauritsiin ; Svenske Jomfru af Erik Hud,
Achilles af Pedel' Munk, Krabntt af Otto Hud, og blandt de andre
Skibschefer vare Niels Trolle og Sylvester Francke, hvilken sidste
Anret i Forveleri forte Kaperen Dragen, der var udrustet af 'Amtmanden i Gottorf, Moritz Rantzau.

Slaget 4de Juni t565.

Tralle sanres.
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imidlertid ikke forhindre, al Jægermesthers Entredræg fik
fat i dets Mesansreisning; men dens Chef Nils Schenclc
værgede sig kjækt, skjøndt hans lille Skib ved Trækket fra
det langt større danske Admiralskib krængede saameget
over, at Vandet styrtede ind ad de læ Stykporte , indtil
det lykkedes ham at komme bort fra sin overlegne
Fjende ved at kappe Mesnnsrelsnlngen fra sig og faae
Hjælp af sine tililende Landsmænd. Nu blev Kampen almindelig og varede uden andet Resultat end gjensidig
Ødelæggelse fra K!. 11/2 E. M. til det K!. 8 stillede saameget af, at der ingen Skibsmagt var. Om Natten buxerede
de svenske Skibe sig bort fra den forenede Flaade for at
sikkre sig mod Entring, og om Morgenen vare de fjendlige Flaader langt fra hinanden.
Skjøndt den modige Berlof Trolle allerede under Kampen med Troilus var bleven saaret i ArmeJ?- og Laaret af
»nog itt HagelI Skud n *), lod han sig dog ikke forbinde,
førend alle farligt Sanrede vare hjulpne, og fortsatte sin
anstrengende Commando, idet ban skjulte sin Tilstand for
sine Underhavende.

I flere Dage

manoeuvrerede

den

svenske Flaade for at faae nogle Skibe med en Deel i
Tydskland hvervede Folk ud af Nydyb, hvilket Trolle forgjæves søgte at forhindre. Herefter holdt Horn med sine
48 Skibe ad Bornholm til, hvorpaa Tralle søgte tilbage til
Øresund et for at reparere og landsætte de Saarede **).
'1 Saaledes udtrykker Tralle sig I Rapport af 6le Juni (.Danske
IIlagazill', III., 288). Tornquist anfører [L , 461 feilagtigt, at Saaret
hldrorte fra et Plleskud, som Cuptn. Schenk afsklnd paa Tralle, da
denne Ioragtell gt ruahte til ham, at han skulde overgive sig.
- ) Tornquist fortæller (I. , 47), at den dødcllg snarede Tralle den file
retirerede til Sundet, forfulgt af den svenske Flaade, som holdt sig
mellem Falsterbo og Stevns, og den 25de gjorde rigt UyUe paa
lillien. Trolles Rapport af 6te J uni taler imidlertid saavel mod hiint
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Den 8de Juni landede Trolle i Drag-ør. Hans fra først
af næppe farlige Saar vare i de forløbne 4 Dage, hvor
han bestandig havde anstrengt sig over sine Kræfter, blevne
saa alvorlige, at han ei længer kunde fortsætte Commandoen. Imidlertid naaede han tilfods, selv bærende sit tunge
Sværd, sin Gaard i [{jøbeuhavn, hvor han dog strnx maaue
søge Sengen, som han ikke mere skulde forlade. Uagtet
hans trofaste Hustru, Birgitte Giøe's *) ømme og omhyggelige Pleie forværredes nemlig dagligt Saarene , .og den
25de Juni mistede Fædrelandet en af sine ædleste, mest
dannede og begavede Adelsmænd, hvis fromme, patriotiske
og modige Sindelag udtaler sig i Svaret til Vennen, Mester
Niels Hemminqsen , da denne yllrede Bekymrine over de
Farer, Trolle udsatte sig for : u mister jeg Llv, jeg Iaacr
det \'1'1 igjen. Mrn hvi hedde vi Herremænd, bære Guldkjeder, eie Jordegodser og ville være ypperiigere end Andre?
Mon ikke derfor, at naar Kongen og Higet har det Behov,
vi da skulle af al Magt og Formue beskjerme vort Fædreland? Ville \'i have det Søde, maae vi have det Sure
med.» Som kjæk og dygtig Admiral tilkommer ham en
høi Hædersplads i den dansk-norske Søkl'igshistorie, ug i
den af ham og hans ligesindede Hustru stiftede Herlofholms Skole er der relsl ham el Minde, der for stedse vil
bevare hans Navn i takne.mmelig Erindring .
. Efter den venlige, almindeligt elskede Berlof 1'1'0111',
hvem hans Undergivne tillidsfuld fulgte i alle Farer, overgaves Commandoen over Flaaden til den vel ligesnu kjække,
men ingenlunde saa afholdte , strenge og stolte Otto Rud,

0'

som . hvad ovenfor er paavllst , mod Rigtigheden af Tornquists
Tidspunkt for Lundgangen pua Møen.
Birgitte Gjoe var en Datter af den fra Grevens Felde berømte
Mogens Gjoe.

Herlof Trolles Dod. Otto Rud.

Slaget 7de Juli 1565.
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der tidligere havde udmærket sig i fremmed Tjeneste og
Aaret i Forveien været med at erobre Makaløs *). Han
heisede sit Flag paa Jægermesther først i Juli Maaned og
forlod kort . efter med hele Flanden Kjøbenhavn for at
fravriste Horn det Herredømme i Østersøen , som han i
den sidste Maaned havde ført.
Den 7de Juli mødles de fjendlige Flander mellem
Nydyb og Bornholm. Svenskerne vare 13 Skibe stærkere end de Dansk-Lybske. Ikkedestomindre angreb Rud
KI. 121/11 E. M. modigt Homs Admiralskib, St. Erik, paa
90 Kanoner, der secunderedes af Finska Svanen, Svensk
Hector, David, St, Joran, Troilus, Gr't'pen, Gyllende
Lezj'onet og Calmar Bareken. Rud understøttedes af sin
Broder Erl7c Rud paa Svenske Jomfru, den lybske Admiral
-paa Josva med et andet lybsk Skib, Nils Trolie paa
Danske (Ihristoph, Peder Huitfeld paa Mercur't·us og Jørgen
Skeel paa Kt'ndt Gaades. Slaget begyndte heldigt for de
Allierede.
St. Erik hlev haardt medtaget; paa Flnska
Svanen faldt Viceadmiralen Sten Swantesøn Sture og Skibschefen Pehr Aæelstm. Baner; Gripen sank, Gyllende Leijonet
brændte og S1. Joran blev erobret, ja Resen vil endog
vide, at endnu 6 andre Skibe vare tagne ved Entring, men
kunde ikke besættes af Mangel paa Folk, medens paa de
Allieredes Side kun Danske Christoph, hvis Chef havde
mistet begge Benene, blev skudt i Sænk, som Resen mener,
ved en Feiltagelse af det danske Admiralskib. En Deel af
Danske Christophs Mandskab blev dog reddet, idet de
entrede og erobrede St. Joran, hvormed de undslap ved
under svensk Flag at seile igjennern den fjendtlige Flaade.

' ) Trolles tappre Viceadmiral Jørgen Brahe døde 3 Dage før sin
Chef af en Forkjølelsesfeber.
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Dog de Svenske gave ikke de Dansk-Lybske noget efter i
Tapperbed. Det brændende Gyllende Leijonet tvang de
Allierede til at sprede sig, og derved blev Otto Rud
isoleret, Nu angreb Fjenden ham fra alle Sider, saa at han
behovede en Bistand, som hans nærmeste Skibe ikke kunde
yde ham paa Grund af deres forskudte Tilstand og deres
Beskjæftigelse med at slukke den ogsaa hos dem opstaaede
Brand, og som de fjernere Skibe ved en beklagelig Mangel
paa Orden eller, hvad der var endnu værre, paa god Villie
undlede at bringe ham, Heraf fulgte, at Admiralskibet
blev saa medtaget, at det af t 100 Mand kun havde
100 Tjenstdygtige tilbage j Pomperne vare ubrugelige og
Skibet synkefærdigt, saa at Otto Rud, der var sanret over
Øiet, Kl. 9 112 om Aftenen maalte stryge og lade sig føre
fangen Lil Sverrig. Her maaue han og Medfanger følge
med i det barokke 'l'riurnfindtog, som Erik XIV efter Sædvane beredte sin hjemvendende Admiral. Da Rud derefter
blev fremstillet for Kongen og frimodig besvarede dennes
ugrundede Bebreidelser for ,;it udholdende Forsvar, reddede
kun Clas Horns Mellemkomst ham fra at falde for Eriks
voldsomme Raseri. Aaret efter døde Rud i Fangenskabet.
af Pesten.
Foruden Danske Christoph skal endnu et lybsk Skib
være skudt i Sænk, og de Allierede sanledes med Jægermesther have mistet 3 Skibe, hvorimod de Svenske tabte
5 Skibe, nemlig: Svenske Hector med 535 Mand, Gyllende
Leijonet, 19 [ l\Jand, Gripen, 16R Mand, SI. Joran, 126 Mand,
og Calmar Bureken , 97 Mand -j, Strømme af Blod flød i
'l Dcn an førte Bemanding er taget af et -Regtster- over den svenske
Flande , som 1565 udsendtes og forefindes i Geheimearchivet
(. Danske Kongers Hlstorle», Fase. 53). Tornquist omtal er ikke
Svensk e Hect or og Calmar Barekens Tab, men anfører disse Navne

Otto Rud svigles uf sine Underhavende.
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dette Krigens mest morderiske Søslag; i Alt over 7,000 tilsatte Liv eller Lemmer, og uagtet Beretningerne paa begge
Sider søge at form indske eget Tab og forstørre Fjendens,
skjønne vi ved at sammenholde disse ikke rettere end, at
Folketabet omtrent har været lige stort paa hver Sid e ·l.
Begge Flaader havde lidt meget.

lJorn kom den l4de Juli

til Dalerøen, og den forenede Flaade setlede fra Bornholm
til J{jøbenhavn, saasnart den havde faaet Underretning om,
at de Svenske vare komne i Havn.
Det maa desværre antages, at Otto Rud ikke erholdt
den Understøttelse af sine Underhavende, som disse kunde
have ydet ham, da han blev angrebet af en saa stor Deel af
den svenske Flaade.

Delle fremlyser tydeligt af Erik Huds

Iblandt de t 5GG udsendte Skibe uden at angive dem som orndobte
eller nybyggede. De anfores imldlerUd udtrykkeligt som Oll elagte i Erik Ruds Bhpport, som vi Ulligemed Mogens Gyldenstjernes
Skrivelse til Hans Skovgnard ansee for de paalideligste uf de
Deeurnenter om denne Beglvcnhed , som endnu haves . Derimod
beretter Tornquist, at med Jægermesther erobredes endnu 2 danske
Skibe, men hverken E. Rud elier andre dunske Beretninger
omtale delle.
•
-, I Gehelmearehivet opbevares en Skr ivelse fra Mogens Gyldensljerne
til Kongens Secretalr, Hans Skovgnard, med den Ul Kongens ~Ied
deleise vedlugte Rapport fra Erik Hud om Sluget, som er aftrykt
I •Dunske IIlugazln., 3dle Række, II., 83-86. Heri anføres , at
de Svenske havde • fanget større skade en wlj, dl] hallue mest
5 met di] heste af teres skijb , oc (uf) worre ere icke vden 2 bortte,
oc dij haITue miist f1]rdobelt falck mel' enn wij, ter for cl' tet
radeli]gt, at fladen blyITuer ude- . Sweder Ketting melder un der
2den uctoher (Geheimeareh lvet , -Danske Kongers Illstorie- , Fase . 54),
al de fra Sverrig undløbne Funger berettede, at de Svenske havde
mistet 3,000 Illund i Slaget og kastet dem overbord paa de AdeIlg11 nær. af hvilke der skal have været mange, som bl eve fort e Lil
Stokholm og der begravne med stor Prunk. Resen angiver de
Svenskes Tab til 3,000 Døde foruden t 500 Snurede og Syge, hvorimod Tornquist (I., SOl anslaaer de Dnnsk-Lyhskes Tab til 4,000 ODde
og Druknede, de Svenskes derimod kun til 362 Døde og 523 Lemlæstede foruden nogle Hundrede Druknede.
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Udtalelse i Rapporten »thj band ingin wndsettning (fik),
huad Orsage ther war thiil, thet spør ij wel med tidin»,
og derom vidner ogsaa Resens Beretning om, at Rud ved
Sylvester Francke - og et eget Fartal forgjæves opfordrede'
dem til at komme til Hjælp. At de nærmeste Skibe
havde nok at gjøre med at bjerge sig selv, viser Erik
Ruds Rapport tilstrækkeligt. Da imidlertid Vinden efter
Besens Fremstilling var følelig for de fjernere Skibe til at
komme ham til Undsætning, og det sanvel af Knud Gyldenstjernes som af Erik Ruds senere Rapporter synes rimeligt, at de ogsaa dengang *) vare i kampdygtig Stand,
bliver det kun altfor sandsynligt, at Resen har Ret,
naar han paastaaer , at Selvraadighed, Uenighed og personlig Uvillie have forledet dem til at lade deres Admiral
i Stikken oC; derved ikke blot svigte deres Pligt mod denne,
men tillige mod Konge og Fædreland. For at forekomme
Sligt i Fremtiden skal Frederik II. ogsaa efter Resens Beretning den 31te Juli have udstedt: »Den Danske Søe Ræt,
de Søfarende saavel udi Freds som Orlogs Tid til Efterrættelse. » Om denne Søret har man imidlertid ingen
Kundskab, da den ikke exlsterer trykt og heller ikke forefindes hverken i Il Register» eller »Tegnelser», Alle fra
Åarene 1560-70 bekjendte IlSjorettell angaae udelukkende
Koffurdlfarten.
En svensk Eskadre af 9 Skibe skal kort efter Slaget
have været i Østersøen, og først i September jog
31:l svenske Krigsskibe 10 dansk-lybske Skibe under Hans
') E. Rud siger sanledes blandt Andet i sin Melding til Kongen efter
Slaget: .wli ville laflue her saa vndir Ilorinholm aIT en BouIT oc
paa en andln, saa Ienge wil fange widere Beskled Iran kengel. Matt.
ellir oc wil kunde faa kvndsknlf alf thi Suenske , all di erre
dragln ad skerrin Kerther mom •.

Videre Krigsbegivenheder 1565.

Udrustninger 1566.
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Lauritsøn ind i Øresundet og forsøgte derpaa en imidlertid
mislykket Landgang paa Bornholm *). løvrigt Ioreful..t tilsøes intet videre Mærkeligt dette Aar, skjøndt Flaaden
under Erik Rud skal have været i Søen.
Landkrigen førtes især under den tappre Daniel Rantzau
med Held paa dansk Side fornemmelig ved Svarteraa,
hvor de Danske vandt en glimrende Seir.
Sverrig var i Aaret 1566 atter tidligere færdig med
Søudrustningerne end Danmark.

Erik XIV. havde nemlig

allerede i Krigens første Aar indseet, hvorledes han uden
et kraftigt Søværn var afskaaren fra den Forbindelse med
Tydskland , som han behøvede for at erholde de Sverrig
manglende Fornødenheder, og benyttede nu med sin heftige Charakteers hele Virksomhed det paa Krigsmaterialier
saa rige Lands Kræfter til at forøge og udruste Sømagten,
medens den

hos os tiltagende Finansnød lammede vore

Søudrustninger.

Det dybere Farvand gjorde det muligt

for Sverrig allerede i de Tider at bygge større Krigsskibe
end Danmarks flakke Omgivelser tillode. De Danske maatte
derfor bemande

deres

mindre Skibe stærkere end de

svenske og tragte etter ved Entring at bringe det li! personlig
Kamp, hvilket de Svenske imidlertid søgte at afværge ved
at udstikke de tidligere omtalte Hundholter eller Bjelker
paa Siderne.
Allerede i April vare 68 fuldt bevæbnede svenske Skibe
udrustede.

Den

28de i denne Maaned afseilede Admil'al

Horn med Flaaden fra Stokholm og kom den 23de Mai tilsøes fra Elfsnabben.

Det forrige Aars Held og den til-

veiebragte større Sømagt havde udklækket mægtige Planer i

') Sweder Kettings Rapport af 18de September
(-Danske Kongers Hlstor le- , Fase . 54).

Geheimearehivet.
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Kong Eriks fantasirige Sind. Først skulde nemlig Hovedfiaaden sikkrc sex af Skibenes Fart igjennem Beltet,
bestemte til at understøtte Beleiringen . af Bahus ; naar
Horn derpaa havde sikkret sig Herredømmet i Østersøen, skulde syv andre Skibe detacheres til de norske
Kyster l og 8 Skibe krydse paa den tydske Side af
Østersøen *). Disse stolte Planer strandede imidlertid.
Vel ængstede Horn den 26de Juni Kjøbenhavnerne ved at
ankre 1 Miil udenfor Dragør, hvor Tornquist ligeledes beretter, hvad der imidlertid af lignende Grunde som
ovenfor synes tvivlsomt, at han hævede Told af nogle
hundrede Koffardiskibe. Men da endelig den østlige Vind
sprang om den 29de, kom Admiral Hans Lauritson med
36 dansk-lybske Skibe **) ud af Drogden, og nu skyndte
Horn sig snarneget med at komme bort fra Kjøgebugt , at
6 af hans Skibe ragede fast paa Revet udfor Knasund.
Disse mente flere af de danske Skibschefer , at man strax
burde angribe; men hertil vilde Bans Lauritsøn ei
beqvemme sig, før Viceadmiralskibet Hannibals Last,
der havde forskudt sig, var bleven omstuvet. Imidlertid
kom de svenske Skibe af Grunden, og Horn seilede nu
med hele sin Flaade uforstyrret til Dalerø efterat have
bemægtiget sig endeel fremmede Saltskibe , som med den
vestlige Vind kom ud af Øresundet, hvor alle Koffurdiskihe
havde været stoppede, indtil den forenede Flaade val' kommen tilsøes, Tornquist mener, at det var saa vigtigt at
forsyne Sverrig med det manglende Sall, og at FJauden
trængte saa meget til Proviant, at Born havde god Grund

' l Tornquist, 1.. 52-53 og Bilaget Litra D.
" ) Disse ere navngivne 1 • Efterretninger om den danske og norske
Sømagt- , I. 59-6 l.

"Svensk og allieret Flaade paa Kjogebugt. Fægtning 26de Juli 1566.

81

til at opgive de ovenfor omtalte, haltflyvende Planer, saa-snart den allierede Flaade lod sig see. Rimeligviis har
imidlertid den dygtige Horn havt bedre Grunde til saa
ilsomt at trække sig tilbage for den dansk-lybske Flnade
og søge svensk Havn.

r det

Mindste ligger den Formod-

ning nær, at de 6 Skibe, der havde været pau Grund, have
lidt saameget, at Horn, der (Ja kun skal have havt 40 Skibe
samlede *), ikke har fundet sig stærk nok til at indlade sig i
Kamp med de Allierede, især da Pesten vist allerede dengang anrettede Ødelæggelser paa den svenske Flaade.
r næsten en Maaned vare de Dansk-Lybske nu Eneherrer i Østersøen , idet Horn først den 25de Juli igjen
kom i Søen. Den 26de manoeuvrerede de fjendtlige Flaader mellem Øland og Gulland hele Dagen mod hinanden
for at beholde Luven. Derved kom det til en undertiden
heftig Fægtning, under hvilken dog intet Skib tabtes paa
nogen af Siderne, og der var saaledes intet egenlig
Resultat opnaaet, da endelig Natten adskilte de Kæmpende.
For at begrave den i Slaget faldne Chef for Achilles,

Ohn 'stoffer Mogensen, ankrede den forenede Flaade derefter under Visby paa Gulland, og her forliste i en Natten
mellem den 28de og 29de Juli opkommende Storm
11 danske og 3 lybske Skibe med næsten samtlige Besætninger **j. De øvrige 21 danske og 5 lybske Skibe undgik

Ol Tornquist, I; 54. Hvor de øvrige Skibe da vare, omtales ikke.
00) De Iorllste Skibe vare: det danske Admiralskib Samson med
1100 Mand; Viceadmiralskibet. Hannibal, 943 Mand; Mercurlns,
700 Mand; Engelen, 300 Mand; Flores, 200 Mand; Svalen,
250 Mand; Kjllgehogen eller Høyenhald, 200 Mand; Papegøye,
200 Mand; Griffen, 200 Mand; Den engelske Fortuna og Hertug
Olufs Plnke. Det lybske Admiralskib Morianen med 1,000 Mand;
Josva, 600 Mand; Havfruen, 300 Mand, samt endnu nogle mindre
lybske Skibe, hvis Navne ere ubekjendte.
6
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Skibbruddet ved i Tide at staae tilsøes *).
Skibe

reddedes

kun

2

af de

Fra de forliste-

danske Skibschefer

og.

59 Mand, og af de lybske Besætninger Viceadmiral Janas

Lamferbeck og 20 l\land,

saa at der i Alt omkom af

Danske: 2 Flagmænd , Hans Lauritsøn og Jens Truidsøn.
Ulfstand , 9 Skibschefer og over 4100 Mand, samt af Lybekkerc: Borgermester og Admiral Bartholemæus Thinnappel,
3 Skibschefer og over 2,000 Mand.
Der er desværre ingen Tvivl om, at delte sørgeligeSkibbrud kunde og burde have været undgaaet.

Resen

beretter, al Lebnsmanden paa Gulland strax Irarandede
Ankrin gen paa

den aabne klippefulde Hyst i delle Aars.

meget uroli ge Veir, og at Flaadens Skippere efter den første
stormfulde Nat opfordrede Admiralen til at holde tilsøes ;
men at denne mente,

"det stormede ikke hver Nat. Il

Der hviler sanledes et forfærdeligt Ansvar paa de Commanderende

for

at

have

ved

dumdristig Uforsigtigbed

foraarsaget denne store Ulykke.
Den svenske Flaade led ogsaa en Dee} i Storment
men kom dog i Havn uden at miste noget Skib. De fra
Skibbruddet

reddede

dansk-lybske

Skibe

kom Iykkeligl

hjem, og man begyndte strax at bygge og kjøbe nye for al
erstatte det lidte Tab.
I Efteranret skal

en svensk Eskadre have

været i

Østersøen ; men der forefaldt iøvrigl tilsøes intet mere af
Betydning i delte Aar.
Pesten, som især hærgede Sverrig , og for hvilken
ogsaa Clas Horn blevet Olfer, efter at han var afgaaet fra
0) De frelste danske Skibe vare : Gabriel, Høgen, Koen, svenske Jom-

frue, Klnte Gaades, Achille~ , Jonas, Ilorgermesteren , Jomfruen,
Krabat t, Elefanten, Svanen, Falken, Nerven, Venus, Gtesten, Solenn,
Eng elsk e Ketze, Den hamborger Gallon og I Plnke.

Skibbrud paa GuIJnnd. ' Clas Horns Død.

Flaaden fOl: at anføre Hæren l

Uenighed J Sverrig.
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medførte dog det Gode for

de ulykkelige Grændselande, at der ikke rasedes saameget
med Ild og Sværd som i de foregaaende Aar.
Regjeringssorger, Uenighed med llrødrene og mislykkede Giftermaalsplaner bidroge i Anret 1567 til, at Erik XIV's
heftige Sindsstemning endnu hyppigere end tilforn skaffede
sig Udbrud ved voldsomme Handlinger.

Herved forøgedes

den i Sverrig almindelige Utilfredshed og svækkedes Regjeringsmagten,

hvoraf

fulgte,

at

Krlgsferelsen

ikke

dreves med samme Kraft som tidligere, dog uden at de
paany virksomme Fredsmæglinger førte til nogen egenlig
Forbeduing af Nordens ulykkelige Tilstand 'j.
Skjøndt Peder Oxes kloge Bestyrelse begyndte at . tilveiebringe Orden

i Danmarks Finanser,

og

man

den

8de Marts 1567 udskrev alle Tømmermænd fra Skanne
»Jlige Dag och Natt vspartt» at møde med deres Redskab
til Arbeidet paa Værftet i Kjøbenhavn, da der »er merckelig
stor Brast» for
haardt at

dem til Krigsskibene **j, holdt det dog

erstatte det ved Gulland lidte Tab.

Vel var

Admiral Ejfuert Bilde med 12 • gevultige» danske og lybske
Skibe i August Maaned i Østersøen, hvor ogsaa svenske
Skibe krydsede j men Fjendligheder forhindredes ved Modvind, Storm og Uveir .**j.

Da Skibene i Slutningen af

August kom tilbage til Kjøbenbavn, bleve de større oplagte,

°l Ar flere

l Gehelmearchivet opbevarede Breve fra Frederik II's Moder;
Dronning Dorothea, sees, at hun stadigt arbejdede paa at stlrte
Forlig mellem de Krigsførende øg J den Anledning endog ccrresponderede med Erik XIV. Ogsaa fra Keiser Mewimilian haves Oere
Breve med Mæglingsrorslag.
" l -Tegneiser over alle Lande -, S. 223.
- ) -Tegneiser over alle Lande», S. 33 t, samt Frederik II's Breve til
Churfyrsten og Churfyrslinden af Sachsen samt til Raadet ILybek.
(Gehelmearchlvet -Auslåndlsche Registrant» , Nr. 59. 1567-68.
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og 4 danske samt 3 lybske mindre Krigsskibe udsendte under

Sylvester Franclæs Cornmando , og da denne Eskadre i
October vendte hjem igjen, holdtes flere Becognosceerfartaler i Østersøen , hvor dog intet Mærkeligt forefaldt ").
Enkelte Skibe hentede ogsaa fra Gulland, hvad der bjergedes
af Vragene.
Saaledes indskrænkedes Krigsbegivenhederne i dette
Aur til det uheldige svenske Tog mod Aggershus, hvorved
vel Byen Oslo gik op i Luer, men som dog mislykkedes især
paa Grund af den Undsætning, Fmntz Broekenhuus og Biorn
Kaas bragte med de i Nordsøen værende Skibe **j. Peder
Huiifeld blokerede Varberg og de der udrustede Skibe .... j.
Hvor millige endog »Skibshøvitsmændene» vare li! at
møde Lil Krigstjenesten, vise flere til dem udstedte Trudselsbreve. Ogsaa sees af flere aabne Breve til Lehnsmænd, at
Søfolkene maatte tvinges til Krigstjenesten, og at man derfor
maatte hyre fremmede Matroser af de Skibe, der passerede
Øresundet til den i hiin Tid ualmindelig høie Hyre af
8:-16 Rdlr. R. M. maanedlig ••" J.
I October foretog Daniel Rantzau sit seirrige 4 Muaned ers Indfald i Sverrig, hvorved et rigt Bytte gjordes, og
Hæren høstede stor Berømmelse. Kun langsomt fulgte
Erik XIV bag efter, da de danske Tropper midt i Februar
1568 trak sig tilbage til Skaane. Eflerat de vare gaaede
j

Vinterqvarteer, afbrændte han vel 4 Kirkesogne i Gynge

Herred; men da Daniel Rantzau ilede imod ham, og de
Norske

faldt ind i det vestlige Sverrig ,

skyndsomst tilbage.
'l
")
"')
....)

. Tegnelse r over alle Lande», S. 389 og 410.
Sammesteds, S, 289.
Ligeledes, S. 349•
Ligeledes, S. 316 b, 331 og 350 b.

trak

han

sig

Krigsforetag . 1567-68. Uvlllighed til Sotjonesten. ErikXIV·sArsællclse.S5

Tidligt i Foraaret l å68 førte 6 svenske Pinker nogle
Tropper til Esthland , som indtoge Sonnenborg paa Øsel
og

plyndrede

mange af Hertug Magnus's Undcrsaatter.

I April Maaned erobrede derimod Sylvester Francke med
3 [{rigsskibe en Krigspinke og fem Koffardiskibe i Varbergs
Havn, som havde tilført den svenske Besætning paa Slottet
alles lags Fornødenbeder , brændte et stort engelsk Krigsskib, der satte sig til Modværge, og ødelagde alle i Havnen
liggende Skibe og Fartaler *).
Den danske Flaade under Peder Munk, hvormed nogle
lybske Skibe atter vare forenede, havde iøvrigt frie Hænder
i Østersøen , hvor ingen svensk Flaade lod sig see , og
saaledes ingen vi ere Krigsbegivenheder fandt Sted . Mandskabet paa Flaaden led dette Aar meget af Sygdomme,
hvorfor den allerede i August Maaned blev hjemkaldt og
oplagt , dog forbleve Recognosceerfartøier paa den pommerske Kyst for at have Øie med

de svenske Skibe i

Stralsund **).
Da Erik XlV havde ægtet sin Frille, Karen Mogens-

datter og endog kronet hende som Dronning, brød den i
Sverrig længe ulmende Gjæring ud til aabenbart Oprør.
I Skrivelse af 6te August 1568 underrettede Hertug JO/lan
af Finland Frederik Il og det danske Rigsraad om, at
han med de svenske Stænder havde afsat sin Broder og
selv overtaget Regjeringen, fordi ,{{oogeos Siodsvildelse,
Grusomhed, Mordene paa Svante &ure og dennes to Sønner

samt andre

gode Herrer og Riddere

uskikket til at 'bære Kronen.

gjorde ham

Hertugen vilde nu gjenoprette

'l Geheimenrchivet, Skrivelse til Churfyrsten af Sachsen , daleret
29de April 1568 i .AusJilndische Regtster-, Nr. 59.
" I -Tegnelser over alle Lande-, S. 145-46.

1567-68.

86

1559-70.

Freden

med Naboerne

og

begjærede

derfor Leide for

Befuldmægtigede dertil samt foreslog 3 Maaneders eller
.længere Vaabenstilstand.
stedte

Frederik Il

Den 2] de samme Manned ud-

Leidebrevet, men afslog Vaabenstil-

standen, fordi hun endnu ei ansaae sig sikker for Erik.
Herpaa sendte Hertugen Jorgen GyldenstierIIe og

Tur»

Bielke med Seeretairen Niels Jensen til Danmark for at
underhandle om Fred og paalagde dem i en Instrux af
14de September: »flittlgen at undskylde Os og vor kjære
Broder, Carl af Sødertnanland, samt menige Sverrigs Rigsraad og Adel, at det aldeles havde været og er imod
vor Villie ,

at den langvarige . og fordærvelige Krig og

meningsløse Blodsudgydelse mellem de

e Riger nogentid

skulde have fundet Sted»,

Og kunde denne Undskyldning

nok antages,

have (Gud

efterdi

Undertrykkelse og

II

Vi

Fængsel,

bedre)

været udi

dog uforskyldt og uden al

retlig Aarsag den meste Tid, siden Krigen begyndte, og
aldrig have givet Raud eller Samtykke til denne.»
J 21e

Den

October meddelte Johan III , at Stænderne bavde

valgt ham li! Konge, og at hun boldt Erik fængslet, sua at
Kong Frederik kunde være sikker for denne, hvorpaa han
igjen forlangte Vaabenstilstand eller Løfte, at de danske
Krigsfolk intet Angreb skulde foretage, da han saa vilde
give sine Befalingsmænd lignende Ordrer.

Den 12te No-

vember underrettede Frederik II Kong Johan om, at han havde
paalagt Marsken Frantz Brockenhuus, som stod i Halmstad,
ikke at foretage noget Fjendligt, og at Fredsunderhandlingerne havde god Fremgang *).
Den t 8de November undertegnedes i Roeskilde en Traklal, som Frederik Il og det danske Rigsraad ratificerede den

·l

Gebeimearchiyel40de Skab, •Sverris' 266-70 og 255-65, 41de Skab.

Johun III's Fredsforslag.

Yuubeuhvlle,

Traktut l Roeskilde.
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'24de samme Maaned, men som Johan III vægrede sig ved
at anerkjende,
erklærede,

idet han i et Manifest af 31te December

at de svenske Gesandter havde overskredet

deres Fuldmagter, og at de danske Fordringer vare ubilJige
og uretfærdige, samt opfordrede de svenske Stænder til at
erklære sig herover *).
En stor Deel af Aaret 1569 gik hen med BrevvexIing er

mellem Kongerne,

Hertug Carl

og Rigsraadene

samt med Møder i Knæred og Ulfsbek om Traktaten i Roeskilde, hvorved Keiseren, Kongerne af Polen og af Frankrig
ved sin Gesandt, Carolus Ihmeæus, optraadte som Mæglere,
uden at man dog kunde blive enige.
derfor

den

21de

Frederik Il udsetdte

September fra Helsingborg

en

trykt

Proklamation, hvori han udviklede sine Bestræbelser for at
tilveiebringe Fred og erklafrede sig nødt til atter at gribe

til Vaaben;

tillige lovedes der de Svenske Beskyttelse,

som godvillig underkastede sig og forsynede den danske
Hær med Proviant, hvorimod Alle, der satte sig til Modværge, truedes med Rov, Brand og Mord.

Endnu den 5te

-O ctober tilbød han fra Leiren ved Halmstad Eftergivelse af
de Krigsomkostninger , som Traktaten i Roeskilde tilsagde
ham efter Voldgiftskjendelse, og forlangte kun Godtgjørelse
for Krigsomkostningerne under de af Sverrig begjærede Underhandlinger.
gelser,

h vorved

Vilde man nu ikke gaae ind paa disse Betinder

ikke

forlangtes nogen Landaflræ-

delse , maatte Vaabnene afgjøre Striden.

Herpau svarede

Johan III den 24de October fra

sin Feltleir i en und-

vigende og uforsonlig Tone **),

saa at Fredsunderhand-

lingerne dermed foreløbig ophørte.

0) Gehelmearchl vet -lOdeSkab . Sverrig- 266-70 og 255-65, 41de Skab •
..) Sammesteds, Nr. 271-77.
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1559-70.

Under den uvisse politiske Stilling vare allerede tidligt
paa Foranret 7 lybske Skibe stødte til den danske Flaade,
som midt i Juni, da IO svenske Skibe havde viist sig paa
Kjøgebugt,
Communde.

sendtes

til Østersøen

Peder Munks'

under

Den 9de Juli bemægtigede denne sig i Reval

50 større og mindre Koffardiskibe, Lildeels ladede med Jern,
Kobber, Hør, Hamp, "Tj ære, Vox og Talg, hvilket samledes

i de sødygtige Priser og førles dermed til Kjøhenhavn,
medens de øvrige Skibe brændtes.

Da de danske Farteler

udsendles . mod de i Havnen liggende Skibe, skjød een af
de fire paa den reval ske Ilugt liggende Danzlger Fribyttere
paa dem, hvorfor den anholdtes.

Tillige opbragtes senere

til nærmere Retsforfølgelse ~ polske Fribyttere, som havde

skudt et af Flaadens Farteler i Sænk.

Frederik II an-

slaaer de den 23de August af Flaaden hjembragte 4 Fribyttere
og

40

Koffardipriser

tusinde Daler *).

til

en

Værdi

af

nogle hundrede

løvrigt foregik i dette Aar intet Mærkeligt

tllsøes,
I

I Aaret 1570 gjorde de Danske ved Fastelavn et Ind-

fald i Smaaland, men vendte atter tilbage til Skaane,

da

Johan III lagde Fredstilbøielighed for Dagen.
Man traf ogsau tidli gt pau Aaret Anstalter til Søud-·
rustninger og udskrev snuvel Folk som Proviant H).

Med

14 store Skibe sendtes Sylvester Franclee til Østersøen 1'01at forhindre Tilførsler til Sverrig.

I en Storm

mistede

' ) Geheimearchivet. .Auslåndlsche Heglster-, Nr. 63,1569-70. Peder
lIIunks Skrivelse til Hans Skovgnard, dat eret Sando paa Gulland;
30te Juli 1569. -Sverrlg- 38- 50, 1561-82.
") .lIIadskaUen. bestemte, at hver IO Donder og menig Almue skulde
levere inden Midfaste i Kjobenhavn : {. Tønde Smør, 5 Sider Flesk,
5 Faarekroppe , 10 Gansekroppe, IO Tdr. godt ør. 5 Tdr. haardt
Brød, og at den Rige herlil skulde hjælpe den Fattige. .Tegnelser
over alle Lunde», S. 26.

Krigsbegivenheder 1569 og 70.

Tilstanden i de nordiske Riger.
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han vel et Skib, men erobrede dog Orlogspinken Fliegende
Geist og gjorde endeel Kolfardipriser. I Juli Maaned jog
imidlertid Admiral Olaes Fleming med 40 Skibe ham ind

i Øresundet. hvorved det danske Skib B;'ornen blev erobret.
Men ligesom den danske Boved!laade ikke kom tllsøes af
Man nel paa Folk, saaledes maatte Fleming ogsaa snart
seile hjem igjen, fordi han muntrlede Proviant, og nu blev
Frari eke aller Herre i Østersøen den øvrige Deel af Aaret,
hvon/ed

de Danske

fik Leilighed

til at tage

en Deel

Koflurdiskihe *).
Imidlertid vare de nordiske Rigers Kræfter saa udtømte, at Fred blev en Nødvendighed. Grændselandene
vare ødelagte efter 1 Aars Hjemsøgelse af fremmede Leletropper; de dygtigste Anførere vare døde eller i Fangenskab; der gaves faa ansete Familier, som ikke begræd et
eller !lere Offre for Krigen eller for Pesten, der især hjemsøgte Sverrig. Tusinder af Nordens Mænd vare bortrevne
i deres kraftigste Alder af det fjendllige Frændesværd eller'
af de voldsomme Sygdomme, som al denne Elendighed
medførte, og det allerede svagt befolkede Skandinavien
blev herved end mere blottet. Handel og Søfart vare
næsten Lilintetgjorte eller gaaede over i Fremmedes Bændel'.
Landet laa udyrket, deels af Mangel paa Arbeidere, deels.
paa Grund af fjendUige Overfald. Krigsudgiflerne havde
snart opslugt Fædrenes sammensparede ~lidler, og for at
skaffe Penge til at betale de fremmede Leistropper med,
vare alle Midler, endog Prægning af slet Mynt ("J{lipinge,,),

' l Geheimearchlvet. .Auslåndische Ilegtster-, Nr. 63, 1569-71. Skrivelse af 22de IIlai og 6te September til Hertug Georg af Liegnitz
og Churfyrsten af Sachsen.

"90
benyttede.

15&9-70,

Finansnøden var lige stor i begge Riger "),

Johan III havde "ed sin Thronbesligelse fundet Alt rystet

i Sverrlg ; han gjorde derfor de første Forslag til fred,
Da Fredsunder-

som Danmark ogsua sukkede efter").

handlingerne i Roeskilde havde været forgjæves
forrige Aars felttog ikke

l

og

det

havde medført noget Resultat,

lyttedes nu villigere til de Forsoningsformaninger l som
stadigt indløb fra Kelser Maximilian, Kongerne af Frankrig

') Ved N)'laarstid (570 var der kun t ;;00 Specieadaler i den danske
Bigskasse. (. Dnnmark under Adelsvælden-, II ., S7.)
ul N)laarsdag 1570 sendte Frederik II en Skrivelse til Ri::.rnndet, som
opbevares i Gehelmeurchtvet og tilligem ed Rigsraadets Svar er artrykt i - Danske illagnzins . 3die Række , V, l-S. Denne Skrivelse
"iser, hvor nodvendig Freden var for Danmark. Kone en søger forst,
dog uden synderligt Held, at retfærdlggjore Krigens Begyndulse
uden det sumlede Rigsraads Samtykke ved at kaste Hovedskylden ror
Krleen paa den styrlede Kong Erik; meller at have vilst sig viJlig
til strnx Ilt guue ind pna Kong Juhans Fredsfurslag og aldeles at
have rulgt Rigsrandels Villie og Sumtykke ved Forhandl in gerne
desangaaende, skjondt han truer , at der nu var Fred , hvis han
havde Iulgt sil eget HOI'ed. For nt ingen Befæstnlng , IIIerken i
Danmark eller Norge, naar Fredsunderhandlingerne anbnedes, skulde
være i Fjendens Hænder , havde han sel v ln dt uact Yurh ere . Ar
1Ilan!!el pnn det dertil Foruodne hnvele han ikke gjort Felttoget med
ind i Sverrig ror ut erobre Freden, men "ar sig iOIrigt bevidst
ikke at have spa ret sin Person, naar Rigsraadet havde Lilladt ham
at være med i Felten,
Dernæst Iralægger han sig at have
forodet nogen af de til Krigen sammenbragte Midjer Ol! erklærer,
tvcrtlmod at have opotlret Ålt, hvad hall eiede ar Penge og und, ærlige
Klcnod ler samt pantsat sine Eiendomme og en Deel ar Lehnene ;
Resten va r han' Ulig til at a nven de efte r Rigsraadets Yillle . Da han nu
imidlertid ikke paa ege n Ilaand k unde gjure Ilere Udvele, kunde
han ikke vedblive Ilegjerlngen, naar Rigsraadet og Landenes Indbyggere ikke "ilde staae ham bl, men var rede Lil af Fattigdum at
nedlægge Kronen, og kunde de da vælge til Konge, hvem de
unsuue bedst skikket.
•
Blgsraadet bad ham imidlertid, under lSde Ja~uar, indstændigt
ikke at tænke pua at frasige sig Begjenugen og Iorslkkrede ham
-om sin Bistand Lil det Yderste baude med Raad og Daad.

Freden I Stettln,
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og Polen samt mange tydske Fyrster, og endelig berammedes Fre dscongressen i St attin til den l ste Juli.
Her sluttedes da ogsaa omsider Freden den 13de December under keiserlig, fransk, polsk og sachsisk Mægling.
Ved denne blev Elfsborg lilbagegivet Sverrig i samme Tilstand, som det havde været i ved Erobringen, mod at Danmark erholdt 300,000 Rd. R. M. (150,000 Daler) udbetalt
i 2 Terminer, og at de i Krigen af de Svenske erobrede

8 Skibe med alt Tilbehør paa 2-3 Kanoner nær, som
tidligere havde tilhørt Sverrig,

tilbagegaves "l.

Frede-

rik II beholdt de to med Elfsborg erobrede nybygp;ede
Skibsskrog, som af de Danske var e forsynede med Takkelads og Armatur og under Navnene Svenske Jornfrue og
Krabatt indlemmede i den dansk-norske Flaade, tilligemed
de i Aaret 1565 i Pommern seqvestrerede Skibe og Skyts
samt de Kanoner, som

vare

erobrede i Felten, hvor-

imod den erobrede Pinke Fltegeude Geist tilbageleveredus.
Sverrig skulde overgive til Keiseren og denne igjen til
Frederik II Alt, hvad der var erobret i Estbl and
land.

Alle Fanger løslod es uden Lasepenge.

Fart blev fri for Dunske og Norske.

og Lif-

Den narvalske

Sverrig opgav enhver

Fordring paa Norge, Skaane, Halland, Bleking , Gullund,
Jemtuland og Herjedalen tilligemed den i de 2 sidste Provindsel' omtvistede geistlige Jurisdietlou.

Striden om de

tre Kroner skulde ufgjøres ved VoldgifLskjendelse, som dog
aldrig blev afgivet, og saaledes føre begge Konger endnu

'l Jægermesther. Hercules, Byens Liilfuc, Dnvld, 'f)lorten , 1II0rlnn og
lllørnen modtog Jørgen Daa den 2den Mal t 571 af Stadholderen
i Stokholm, derimod ikke Hector ; uden at det er oplyst, hvor dette
Skib, som efter Traktaten ogsaa skulde tllbageglves , er blevet aC.
(Geheimenrchivet. -Sverrlg« Nr. 38-50, aabent Brev fra Jorgen Daa
med dermed følgende 'Register., In'01'i ogsua Betalingen ar de
lovede Penge Cl' anført.)

1571 - 8S.
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tre Kroner i deres Vaabener, dog ingen af dem den an dens
øvrlge Skjold mærker, og uden at nogensomhelst Rettighed
knytter sig dertil.

Lybek indbefattedes ogsaa i Freden, som

iøvrigt satte Alt paa samme Fod som før Krigen-j.

IV.

Fra Freden i Stettin til Frederik den Andens Død.
1571-1588.

Sømagten havde endnu i dette Tidsrum ingen særskilt Bestyrelse. »Tognelser« og n Registre" vise, at Alt desangaaende
LI dgik

directe fra Kongen.

Vel var Peder Munk allerede

1571 bleven Admiral og Medlem af Higsrnadet, ligesom flere til
Skib en es Udrustning henhørende Hverv vare ham overdragne;
m en dette skete stedse ved sp ecielle Ordrer, og uden at
Holm ens Bestyrelse val' underlagt ham.

Værltets Detail

leded es endnu af St atholderen pna Kjøhenhnvns Slot, skjøndt
Peiter Munk 1576 rykkede op til den Rang i Bigsraudet,
som Rigsadmiralen senere erholdt i dette.
157l:! blev imidlertid Lauritz Kruse

til Balle

Den 10de Juni
udnævnt til

Befalingsmand paa Holmen med Alt dertil hørende, derunder indbefattet det faste j\:]andskabs Bespisning i »Boden«
paa Holmen '-j.

'l

l denne Stilling stod han directe under

Peder Bilde, Iolger Itosenkrnntz og Nils Kaas's Indberetning af
2den Decem ber 1570 (, S "errig ' 283, 4.0de Skab ) samt den originale
Traktat i Geh elmearchlvet.
" ) \lun till agd es den da auseehge Lomung uf 700 Rd. n. M. (350 n aler) og endo g Aa ret efte r 1100 Ild. R. M. (550 Daler ) aarllg Gage
foruden Irl Bolig, sæ dvan lig UniCorm (.Hofklædlling . ) Ior sig selv
tredie, l ~ Læst og det paarolgeude Aur 2 Læster Rug, 2 Læster

Best yrelsen .

Holmens Chef.

Disciplinreglement.
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Kongen, indtil han ligesom AH i Kjøbenbavn ifølge Rescriptet
fra Haureballegaard af 30te November 1579 og Befalingen
af lste December s. A. *) i Kongens Fraværelse underingdes

Ohristoffer Walchendorfs Commanda , der tillige skulde
Da Erik Wognsøn den

antage og afskedige Søfolk ene.

2l:lde Februar 1585 afløste Kruse paa Holmen, blev han
ligeledes strax underlagt Wal chendorf, der analedes bestyrede Søma gtens indre Anliggender efler de ham af Kongen tillagde Ordrer**).
Den 20de November 1587 udstedtes den første bekjendte kongelige Anordning for Disciplinen paa Holmen,
hvilken endnu haves med Frederik n's egenhændige Underskrift i Geheimearchivel. Ved den ordnedes Vagtholdet paa
Holmen; det forbødes Koffardiskibe og Fiskerbaade at
komme indenfor de for Krigsskibene satte Pæle.
Capitainer,

En af

Skippere og Styrmænd sammensat R'et paa

Holmen skulde dømme i alle Sager mellem de i Tjenesten
værende Søfolk og i al Tiltale mod disse; men Anklage af
Folk i Tjenesten mod Nogen udenfor denne skulde henhøre under Borgermester og Byfoged, og Holmens Chef
sørge for, at lIongens Folk ikke bebyrdedes med fremog Aaret efter et Tillæg af endnu 1 Læst Dyg, 2 Tdr. og 1579
5 Tdr Smør, først 6 Tdr. og Aaret efter I heel Læst Sild, .te Tdr .
og næste Aar I Læst Torsk, først 3 og 1579 dobbelt saa mange
Oxer, 12 og næste Aor 24 Lom, først 24. og siden 40 Gjæs, 2
Skpd . Flesk , som Aoret efter forøgedes til 80 Sider, 100 Læs
Brænde og Fourage til 3 Heste. Endvidere erholdt han Ira 1579
af aarllgt: 100 Høns, 20 Oldensviln, 12 Vog. Bergeflsk, 1000 Hvillinger, 15QO Flyndere, [; Vog. Knbeljou, 30 Rocker , I ~ Tdr. Lox..
2 Tdr. Aal, 6 Tdr. Gryn, 6 Tdr . Erter, 2 Tdr . Lyneborger Salt og
I Læst grovt Salt. (, SJællandske Register. for 1578 , S 384 og
390 b, samt for 15i9, S 8- 9.)
'l •Sjællandske. 'I'egnelser- , S. 280- 81.
" ) Wognsøn erholdt somme Gage og Emolumenter, som 1579 vnre
tillagte Kruse. (. Sjællandske Ilegister«, S. 388.)

1571-88.

9\
mede Reltergaogssager.

Denne skulde ogsaa paasee, at

der handledes tilbørligt og ærligt med den til Mandskabets.
Bespisning paa Holmen værende Proviant;

Klager oven

denne skulde skee med Sømmelighed, og de: som klagede
uden skjellig Anledning, straffes efter Selevene ").
Skjøndt de tidligere Forpligtelser, at Rigernes forskjellige Dele skulde stille Skibe

til Orlogsbrug , ikke

vare

hævede, haves dog ingen Efterretning om, at andre end
kongelige Skibe ere brugte i delle Fredstidsrum .

Vel

hleve enkelte fremmede Skibe kjøbte, ligesom der i Provindserne og især i Norge byggedes adskillige; men det var dog
Værftet paa Bremerholm, der leverede de største og bedsteSkibe.

Skibsbyggeriet, der i de Tider udførtes næsten

alene ved praktiske Kundskaber,

forestodes af en som

oftest fremmed Skibsbygmester, og den 28de Juni 1574
antoges

dertil Hollænderen Hans Katlin

med

en

efter

Datiden anselig Lønning; den var endog større end den,
Capilainerne erholdt").
Skibene byggedes til at armeres, men dog saaledes,
at de kunde benyttes til Koffardifurt, naar de ikke brugtes

til Orlogs.

Denne dobbelte Anvendelse lod

sig benytte

med Fordeel, sanlænge man kuo brugte Smaaskyts **'), og
' ) En udforIigere Extract af denne Forordning er aftrykt i .Efter-·
retninger om den danske og norske Sømagt«, I, 65-72.
" ) SkilJsbygmesLeren erholdt 300 Rdlr. R. III. (150 Daler) Gage,
2 Oxer, 8 Lam , 12 Gjll'S, l Td. Smør, l Td. Sild, t Td. Gryn,
I Td . Torsk, 8 Tdr. 3} Skpr \2: Pund! Rug , 12 Tdr . 3 Skpr.
(3 Pund ) lilaH, 8 Tdr. Øl, G Skovsviin og fri Bolig. (,Sjællandske·
Begtster-, S. 121).
"') Del da tllsøes brugte sværeste Metalsk)'ts var: 18, 16. t 2 og 8 Punds.
Kartover, 6, 4 og 2 Punds NodsJnnger, 2 og t Punds FeJtsInnger, ~ og ~
Punds Falkenetter og { Punds Ilager. Ogsan havdes noget Jernskyts.
som kaldtes: Apostle , Skjærbrækkere, Slanger, Falkuuer, Skærpenliner, Busser og Hager , samt Steenmorterer. (Efter Tornquist, 1..
13, 61-62 og .Efterretninger om den danske og norske Sømagt-).

Skibsbyggeriet.

Krigsskibene.

Pengemidlerne.

9&

Artilleriets Brug var saa ufuldkomment, at der ikke udfordredes sværere Tømmerforbindinger, end et almindeligt
Koffardiskib behøvede.
Efterhnanden som Kanenemea
Størrelser tiltoge, maatte imidlertid . ogsaa Krigsskibenes
Dimensioner og Tømmerførligheder forøges, sna at disse
Skibe bleve for kostbare til almindeligt Haudelsbrug,
Datidens Krigsskibe havde et høit med Hylle forsynet
Agterskib, der benyttedes som et Kastel sanvel til Angreb
I Almindelighed havde større Skibe 3
som til Forsvar.
l\laster med Underseil, Mcrsseil og undertiden Ilramseil
samt et [Haaseil under Bovsprydet og el Skublindeseli
paa en lille Mast paa Enden af delte. Hovedskibene benævnedes ener Salingernes (IIMersenes«l Anlal og bleve
derefter inddelte i 3, 4 og 5 »Merseskibe .. ; tomaslede
mindre Krigsskibe kaldtes »Pinker .. og eanmastede .. Jagter .. ;.
Barker vare i Almindelighed Lystfartøier. Desuden byggedes i dette Tidsrum de allerede i Sverrig 1540 Syd fra
indførte Galeier, der ogsaa kunde bevæges ved Aat'er. [
Anret låi6 overdroges del Hugo Bedan at bygge 3 Galeier
i Norge *) l og 158J byggede Skibsbygmester Bertall en
Galei i Bah us. Ved Frederik I1's Død 1588 bestod Flaaden i Alt af 22 Skibe med 624 Kanoner**).
Af de i Indenrigsministeriets Arl'hiv opbevarede Renternesterregnskaber fremganer det, al der i dette Tidsrums
18 Aar (15; J -88) udbetaltes 89&,474 Rdlr . ***1, eller i
Gjennemsnit 49,;49 Rd. R. M. aarligt til Søfolkene og

' l Geheimearchlvet.
•Efterretninger om den danske og norske
Sømagt - , L, 63 og 64.
" ) -Danrnark under Adelsvælden- , II., 113.
, .. , ij,375~ Nye Dalere, 321 Sk.; 99 Rosenobel; 64 Englott r; tnl Mk.
i Klipinge ; 123,841 Mk. 26 Sko 2 U. 3 Mk. pr. Daler; 243,939 Mk.
52 Sk, U. 2 Mk. ror Daleren og 278,372 gamle Dalere 22 Sko
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Holmen. Derimod mangler Oplysning om, hvad der iøvrigt
er medgaaet til Skibsbyggeriet og I!ldruslningerne, da dertil
er bru gt en stor Deel af Rigerne og Dornatnerne udskrevne
Materialier og Provis.ioner. Endvidere ere flere Pengeudgifter ikke specificerede i Regnskaberne, men blandede
med andre Udgifter, hvortil Bilagene mangle.
Under den langvarige nordiske [{rig havde Kaperlet
været en fordelagtig Næringsvei , som Freden gjorde ulovlig.
Danziger Kapere havde alene tllfølet danske Ilndersaatter
en til 2il6,012 Rd. R. M. (124,570 Daler, HilS ~ lybsk
og 160 Gylden) anslaaet Skade, og Raadet i Danzig maatte
til Erstatning deraf udrede 200,000 Rd. R. M. (100,000
Daler)"]. En Deel af de vilde Skarer, der hidtil havde levet
af Kaperiet, kunde efter Freden ikke finde sig i et roligere
Liv, men fortsatte den vante Baandtering som Sørøvere.
Handel og Søfart led derved store Ulemper, og det blev
derfor et vigtigt Hverv for Søm agten især i de første Aar
efter Freden at forhindre dette Uvæsen i Nord- og Østersøen.
I den Anledning krydsede saaledes (S 71 en Eskadre
bestaaende af 5 Skibe og 3 Galeier, commanderet af Hendrik
Gyldenst/erne, i Nordsøen under de norske Kyster "). 1572
sendtes nogle Krigsskibe til Østersøen især efter den berygtede Sørøver, Thomas Danske, der i længere Tid havde
været polsk Fribytter. Medens det ikkun lykkedes at forjage denne fra de danske Farvande, bemægtigede man sig
derimod en svensk Sørøver, som udleveredes Sverrig til
Afstraffelse ""], Efter disse Expeditioner blev der nogen Ro

"l Gehelmearchtvet.

Pakken -Danzlg« Nr. 9.

1569-70.

"J -Tegnelser over alle Lande», S. 293.
"') .Sjællandske Tegnelser», S.

~5

og 46 og -Regtster-, S. 263.
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Udrustninger mod Fribyttere .

i Farvandene, indtil det i Aaret 1576 igjen blev nødvendigt

at holde 5 Skibe og l Galei i Østersøen mod russiske
Fribyttere "), Det Samme var Tilfældet Aaret efter j nogle
Krigsskibe og Galeler vare da atter der under Erik Munk,
-og hjalp ogsaa paa Opfordring Lil Polakkernes Fordrivelse
fra det af disse indesluttede Danztg "}.
Senere indløb
baade fra engelsk og hollandsk Side forskjelIige Klager
-over Erik Munk og hans Skibschefer, hvilket foranledigede .
Nedsættelsen af en Undersøgelsescommission , med hvad
Resultat er imidlertid ubekjendt H"). 1580 tog Jorgen Daa
med 4 Sk'be og l Galei nogle Fribytterfartøier i Nordsøen
og tilegnede sig noget af det erobrede Skyts, men maatte
atter udlevere det, da Kongen ansaae det for at tilkomme
Kronen """j. 1581 sendtes 6 ~alei'er, commanderede af
Alexander Durham, til Østersøen, hvorfra de dog allerede
hjemkaldtes i April som unødvendige der j 4-5 af dem
afgik derpaa til Nordsøen. Midt i Sommeren viste der
sig imidlertid Sørøvere i Østersøen, mod hvilke da atter 2
Galeier mantt e udsend es t I. 1587 foruroligedes ligeledes
Nordsøen af Fribytteruvæsenet, hvorfor Alexander Durham
kryds ede der med 8 Skibe. Især paalagdes det ham at
bemægtige sig alle ..Dynqverker Orlougschibe«, som fandtes
i Kongens Farvande, da der var klaget over, at de havde
plyndret Søfarende. Da Eskadren uden at være stødt paa
Nogen hjemkaldtes i August, forbleve 2 Galeier og 1 Pinke
i Nordsøen med Ordre at søge Vinterhavn i Flekkerø tt).

'1 .Sjællandske Tegnelser«, S.149.
") Sammesteds S. 282, 326, samt Pakken -Danztg«, Nr. 13, 1575-78.
'~l . Sjællandske Tegnelser-, S.357.
••••) Sammesteds S. 320-21; 340 og 358.
t ) Ligeledes S. 456 og 475, samt -Sjællandske Reglster-, S. 147.
t t) -Sjællandske Tegnelser«, S. 210, 2t7 og 223, saml -Regtsteret- , S. 614.
7
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Medens Søfarten saaledes sikkredes i de Farvandersom omgave Rigernes Kyster,

tiltog Kongen sig der en

fuldstændig, ei heller omtvistet Helhedsret og fordrede,
at hans Krigsskibe skulde hilses af de dem mødende
Skibe ved at stryge de øverste Seil. Til Farvandene omkring Finmarkens og Nordlandenes Hyster tilstedtes kun
de Handelsskibe Adgang, som vare forsynede med konge.tigt Pas. Endog fremmede Skibes Fart paa det nordlige
Rusland modsatte man sig som skadelig for Sundtolden;
men for at undgaae Stridigheder desangaaende med den
mægtige Uronning Elisabeth af England erholdt et engelsk.
Compagni i London Adgang til denne Fart mod en aarlig
Afgift af LOO BosenobIer.
For at opbringe de Skibe, der overtraadte de mod
denne Fart udstedte Forbud, udsendtes i Aaret 1580 rem
Galeler") og 1582 atter 3 under Erik Munks Comrnando"],
To af de sidste Galeier kom i August Maaned tilbage til
Sundet med en Prise, hvorimod Erik Munk begav sig med
sin Galei og en anden Prise til den ham tilhørende Gaard
i Aggersbus Stift. Dette foranledigede en Undersøgelse,
hvoraf det fremgik, at der havde været Ueni ' hed mellem
Cheferne, uden at den dog havde videre Følger, du der
mægledes mellem de stridende Parter. Pau ovennævnte Togt
toges i Alt 4- Priser, hvilke Kjøbenhavns Magistrat tilkjendte
Kronen som forbrudt Gods j de 2 bedstseilende al disse
bleve indrettede til Krigspinker, og de to Andre solgte "").

I Aarene 1583, 84 og 85 vare atter flere mindre Krigsskibe, det sidste Aar endog med 100 »Knechte« ombord,
' 1 . Sjælla nds ke Tegnelser », S. 320-2t.
" l Summesteds S. !IB b og •Itegtsteret«, S. 2~1 .
"") .Sjællan ds ke Tegnetser- S. 50, 105 og 116. Paa denne Relse 111sted es 1 Td. Øl daglig til 34 Mand, istedetfor at ellers 40 Mand
mnatte Jade sig nøle med en sandan.

Høihedsretlens Hævdelse. Grønlandske Relser.
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sendte iii Vardøhus for at krydse mellem Kola (»Ma/mis«)
og st. Nicolai (paa Grændsen mellem norsk og russisk
Lapland), uden at der forøvrigt haves Efterretning om, at der
er forefaldet noget videre paa disse Togter O).
Slange
anfører i sin Christian den
Admiral Lauritz Kruse og
Aaret 1587 vare udsendte
Skibe « for at forhindre de
polen og forekomme den

Fjerdes Historie (I, 21-22), at
Underadmiral Christen Munk i
med 118 Orlougs - og 5 lette
Engelskes Setlads under Nordengelske Handel paa Rusland j

men om en saadan Expedition haves ingen årehivefterretning.
I Aarene 15 j 9 og 81 skeete to mislykkede Forsøg
paa at opdage det i det femtende Aarhundrede forsvundne
Grønland.
Det første foretoges med 2 Pinker under
Cap!tain Jacob Allday, som vel kom i Sigte af, men ikke
i Land paa Grønland og kom tilbage til Kjøbenhavn i den

sidste Halvdeel af October Maaned ul. Da han angav som
Grund til, at Intet udrettedes pau denne Heise, at han var
bleven opholdt forlænge i Bergen til, at han havde kunnet
naae de grønlandske Farvande paa den rette Aars lid , befalede Kongen, hvem de grønlandske Opdagelser laae meget
paa Hjerte, at han igjen skulde udsendes det paufølgende
Aar; men der haves ingen Efterretning om, at dette er
skeet, Den anden Reise foretoges og bekostedes af den
bekjendte, dengang i Bergen bosatte Mogens Heinesex med
to' ham tilhørende Skibe. Ogsaa han kom i Sigte af Grønland, men kunde ikke naae Landet paa Grund af Driviis,
Taage, Storm og Modstrøm. I Aaret 1583 meddeltes
Oliver Ilrunel i Antverpen og Arnt Meler i Bergen Søpas
til at opdage Grønland; men det vides ikke, om de have
. ) , SJællandske Tegne/ser. S. 212, 340, 476 og 77.
H) Besætningerne erholdt paa denne Rejse dobbelt Lønning.
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benyUet dette. Ogsaa synes det, at Peder Huitfelt og
Christoffer Walchendorf have erholdt Bevilling til at foranstalte en Opdagelsesrejse til Grønland; men det er ligeledes ubekjendt, om de have gjort Brug deraf').
Ovennævnte Mogens Heinesen var en Præstesøn fra
Færøerne og foer først imellem sin Hjemstavn og Bergen
som Handelsmand. Senere skal han have udmærket sig i
hollandsk Tjeneste, samt være bleven brugt mod Fribytterne af
Frederik II og ved denne Leilighed have udført store Bedrifter "); derpaa blev han Borger i Bergen "') o.; tilsidst selv Fribytter. Som saadan lod Christoffer Walchendorf ham, paa
meget løse Beskyldninger af den engelske Dronning Elisabeth, henrette i Kjøbenhavn den 8de Februar [589. l\Ien
da det senere oplystes, at han havde været forsynet med
et lovligt Kaperbrev fra Hertugen af Parma, blev bans Lig
opgravet og derpaa hæderligt begravet. Hans Hustru og
Børn fik Æresopreisning, Dommen udslettedes af Haadstuprotocollen, og Walchendorf dømtes Lil at betale hans Efterladte 6000 Rd. R. M. (3000 Daler) Skadeserstatning samt
Sagens Omkostninger"**). l Lunden ved Jægerspriis findes
endnu et Mindesmærke for denne Mandt).
Iblandt de øvrige Udrustninger, der fandt Sted i dette
Tidsrum, vare følgende de vigtigste. Med 4 Skibe tvang
Jorgen Abildgaard 15i 3 ved Blokade de mod deres Hertug
ulydige Roslokkere Lil at underkaste sigtt). Peder Munk
førte 1574 med 8 Skibe, der vare udrustede i Anledning
Ol . Grønlands histo riske Mlndesmærker«, 111, 639-666.

" J Nogle af hans Dedrifler ere omtalte i •Danmark under Ade[syælden . 1/, 13G og 137.

•

- 'l . Grønland s historiske Mindesmærker., JIl, 650-51.
"-J C. P. Bethe's -Chr. Walchendorrs Levnetsbeskrlvelse-, S.54-57.
tI Conf. Wegeners - Yandrlng glennem Jægersprts's Have og Lund. S.32.

tt) . Sjællandske Tegneleer- S. 103, 201.

Mogens Heinesen.

Øvrige vigtigere ExpediLloner.
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af flere fremmede Krigsskibes Ankomst til Østersøen, den
fra Wallachiet fordrevne Fyrste til Reval '], 1578 overførte
Alexander Durham til Øse l med en DeeI Skibe et stort
til Rusland bestemt Gesandtskab, i hvis Spidse Jacob
Ulfeld stod ••). Jørgen Daa anholdt 1579 flere hamborgske
Skibe, som dog igjen frigaves , da Hamborg frafaldt den
Høihedsret paa Elben, som Danmark ikke vilde indrømme
det, og erlagde en Bøde af en Tønde Guld ."). Foruden
de tidligere mod Fribyttere omtalte Skibe holdtes i Aaret
1580 endnu fem andre Skibe sallklare i Kjøbenhavn, der
dog imidlertid ikke kom til at forlade Sundet"..·). 1581
førle Holmens Chef Lauritz Kruse med 2 Barker og 5
Galeier Dronningens Moder fra Varnemynde til Gjedser.
Grunden til at hertil brugtes saa mange Skibe var, at
Sverrig kort forinden havde overført Prindsen af Meklenborg og Gemalinde med et lignende Antal; Kongen vilde
derfor ikke lade sin Svigermoder hente med mindre Pragt,
heller ikke saae han gjerne et overlegent Antal svenske
Skibe j danske Farvande t). Da det t 5B3 truede med
Uroligheder i Europa, udrustedes i Kjøbenhavn 3 større
Skibe og 3 Galeier under Lauritz Kruses Commando, af
hvilke dog kun Galeierne brugtes til at overføre 100 Mand
med Proviant og A;:nmunitioll til Pilte hen i Kurland. Et
Par Jagter blokerede Rostok, der atter havde gjort Oprør
mod Kongens Svigerfader Hertug Ulrik af Meklenborgtt).
Med 4- Skibe var Christen Munk 1586 i England i Anledning af de Understøttelser, som de protestantiske Fyrster
. ) .Sjællandske Tegnelaer- S. 235, 268, 271-72.

<Ol Ligeledes S. 68.
"') Sammesteds S. 208 og 217.
....) Ligeledes S. 320.
t ) Ligeledes S. 477 og 78.
tt> Samm est eds S. 180, 245, 248 og 262.
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havde i Sinde at yde de Reformerte i Frankrig, og hjemførte efter sin Tilbagekomst derfra Hertug Ulrik af Meklenborg fra Gjedser*j. Der holdtes desuden næsten stadigt
el Vagtskib i Øresundet og et i Storebelt, ligesom der
oftere sendtes disse Forstærkning af flere Skibe for at
forhindre de ikke sjeldne Forsøg af Handelsskibe paa at
passere uden at erlægge Told **j.
Til alle disse Udrustninger tilsagdes Officererne , som
dengang ikke havde stadigt Standqvarteer i [fjøbenhavn,
til at møde der til 'en bestemt Tid.

De europæiske For-

hold og Danmarks politiske Stilling vare paa de Tider af
den Art, at krigerske Rygter kunde tvinge til at holde
Krigsskibe, ja undertiden hele Flaåder i Beredskab.

Til

disses Bemanding manglede da undertiden Artillerister, hvorfor man, som f. Ex. i Aarene 1576 og 1587, sendte Officerer til Udlandet for at hverve Konstabler ***).
udskreves Søfolkene
møde paa en bestemt
holdene ikke sjelden
ikke behøvedes j men

)øvrigt

i Rigernes forskjellige Dele Lil at
Dag. Naar denne kom, havde Foratter forandret sig, saa at Folkene
for da ikke strax at sende dem til-

bage til deres ofte fjerne Hjem indqvarteredes de i Kjøbstæderne paa Øerne, i Skanne og Halland ni BorgerIcie • .
Borgerne maatte i s~a Tilfælde mod en ringe Godtgjørelse
underholde dem, og ikke sjelden foraarsagede disse ledige,
som oflest raae Folk Uordener, navnlig paa Grund af Utilfredshed med Forpleiningen. Derfor fastsattes nogle Regler
for denne, og hvor store Fordringer de undertiden gjorde,
kan sees af den Bestemmelse, at en Mand ei kunde gjøre
Paustand paa mere end 6-7 Potter Øl
Døgnet, og at
'l .Sjællandske Tegnelser-, S 29, 64 og 91.
..\ Ligeledes 1585, S. 492 og 1588, S. 322.
"'l Ligeledes 1576, S. 124 og 1587, S. 291.

Sofolk i Borgerle ie.

Orne.erer i fremmed Tjeneste. Tilbageblik.
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-de, naar de selv holdt sig med Kost, dertil kun skulde
have l Rdl. R. M. (Ih Daler) ugenlig , og dette blot for
en Uge ad Gangen *),
For at give dem Leilighed til at samle Kundskaber i
Udlandet, erholdt tre i fast Tjeneste staaende Capitainer
15i8 Tilladelse til at søge Krigstjeneste i Nederlandene
med Bibeholdelse af deres Gage hjemme **).
Idet vi herved forlade dette Afsnit, ville vi sluttelig kaste
et samlet Blik paa f'rederik. lI's Regjering med nærmest Hensyn til Sf/magten. Strax efter sin Thronbesligelse tvang
den unge Konge de gjenstridige Ditmarskere til Underkastelse efter en kortvarig Kamp , hvorved Sømagten lettede Hæren Adgan g til Landet. Med Hensyn lit de arvede
-Stridigheder merl Sverrig maa det vel indrømmes, at Frederik II viste større Maadehold end sin voldsomme Mod'Stander; men man kan

ikke frikjende ham for at have

krænket Haandfæstningen ved at begynde Krigen uden RigsTaadets Samtykke og heller ikke frigjøre ham for den Mis'tanke, at Hanbet om at samle de tre nordiske Kroner paa
sit Hoved har forledet ham dertil **). Man kan imidlertid
ikke Andet end anerkjende det personlige Mod, han udviste
under denne sørgelige Krig, og skjøndt man maa beklage
-dennes forfærdelige Ødelæggelser, rnaa man dog tillige
indrømme, at Tidsaanden mere end personlig Grusomhed var
-Skyld i hans Andeel deri. Uagtet han ikke personlig deeltog i
' l -Sjællundske Tegnetser- for 1574, S. 204, Cor 1577 , S. 290, 292
335-36, og Ior 1579, S . H6.
" ) Sammesteds, S. 67, 68 og 70.
.
~ I sin Rapport aC 28deJuui 1564 (. Danske Magazln., III, (90) hentyder HerloC Trolle, der vist har kjend l Kongens personlige Ønsker,
til dennes Attraa efter at erobre Sverrlg ved al haabe , -at thisse
try Konge - RUge morte were oca blilfue et Riige vnder Euhers
Kon gl Maytls. Begemente•.

-
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Kampen tilsøes, saaledes som han gjorde det tillands, bar
han dog god Omsorg saavel for med ringe Midler at holde
Flaaden i brugbar Stand som for at vælge dygtige Anførere
liI den.
Man maa beundre Peder Skrams, Herlof Trolles, Otto
Ruds og deres kjække Staldbrødres Dygtighed, Tapperhed
og den Fædrelandskjærlighed , hvormed de under haarde
Sygdomme og trykkende Mangel paa alle Fornødenheder
gik Døden imøde j og skjøndt det er meget beklageligt, at
Huns Lauritsen af misforstaaet Pietetsfølelse for en -fulden
Kammerat tilsidesatte fornufligt Sømandskab, hvorved saa
mange kjække Mænd omkom, og en kostbar Deel af Flaaden gik tabt, maa det dog indrømmes, at ogsaa han i flere
Slag og tilsidst som Døistcommanderende under Øland baade
viste Kløgt og Mod.
B, ad der ligeledes særligt fortjener at fremhæves er
den Udholdenhed, hvormed man saa hurtigt liIveiebragte
de Iornødne l\'Iidler til at erstatte de store Tab, Søværnet
ved forskjeIlige LeiIigheder led under Krigen.

Fortjenesten

herfor tilkommer foruden Kongen, især i Krigens sidste
Aar, Rigshofmesteren Peder Oxes dygtige Finansbestyrelse
og Admiral Peder Munks kraflige Virksomhed.
Uagtet Antallet af Krigsskibene aftog under Freden,
maa man dog med Glæde see Sømagten i Stand til at yde
Handel og Søfart den skyldige Bistand. I det Hele fortjener sanledes Frederik U's Andeel i Bestyrelsen vistnok al
Roes, ihvorvel han kun utilstrækkeligt formaaede at kue
den Indflydelse og Magt, som Adelen paa den Tid tilegnede sig, og som derfor ogsaa for Sømagtens Vedkommende
havde sine skadelige Virkninger.

Formynderregjeringen.

Sømagtens Bestyrelse,
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v.
Christian IV's Jlindreaarighed.
1588-96.
Da Frederik II døde den 4de April 1588, var hans
ældste Søn og Thronfølger, Christian IV, kun 11 Aar gammel. Erterat Rigsraadet havde formaaet Enkedronnin ren
og den afdøde Konges Farbroder til at frasige sig Formynderskabet, proclarnerede det Rigskansleren Niels Kaas,
Rigsadmiral Peder Munk, Rigsraad Jørgen Iiosenkrante:
samt Higsraad og Rentemester Christer/fer Walchend01:flil at
styre Rigerne, indtil Kongen blev myndig *).
Som RigsadmiraI anførte Peder Munk siden Aaret 1576
Flanden tilsøes, og Christoffer Walcheudorf vedblev i dette
Tidsrum den ham t 5i9 overdragne Civiladministration, derunder tillige Holmens Overbestyrelse. Sømagtens Anliggender
deltes sanledes allerede da i to Afdelinger, en for Commandoen (Admiralitetet} og en for Commissariatet. Der kan
for denne dobbelte Bestyrelse vel anføres, at de til Corn' l Efter -Danrnark under Adelsvælden " II, 171, blev ved Niels Kaas's
Død, den 29de Juni 1594, Jncob Seefeld Regjeringsraad. Sammesteds berettes (S. 170-7 1j. at IIlunk udtraadte af Formynderregjeringen 1592 tilligemed den i Christoffer Walchendorfs Sled 1590
indtrnadte lIak Ulfstand , og at de Ok Steen LIrahe og Mnnderup
Pursbjerg til Eftermænd. Hverken Slange. Holberg eller C. P.
Holhe omtale imidlertid disse Forandringer. men berette ved at
melde Niels Knus's Dod, at Bigsraadet vedtog, at de tre andre Regjerlngsherrer alene skulde styre Iltgerne. Flere i -Danske l'rIaguztn« nnførle Ilegjerlugsskrlvetser ere undertegnede af de af Professor Hummerleli anførte l'rIænd. hvilke ogsaa anføres som Regjeringsherrer af Sclilegel i Anmærkning S. 166 i Oversættelsen af
Slanges Christian IV; muligen have de kun været coustltuerede
for kortere Tid. Jørgen Rosenkrantz døde kort før Kongen blev
myndig.
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mandoen skikkede Officerer i de

Tider sjeldent egnede

sig til at forestaae det Finansielle og

~1aterielle

i men Hi-

storien lærer dog tilstrækkeligt, at den indbyrdes Tvist mellem Sømagtens Autoriteter skadede Tjenesten, og at dette
først ophørte, da Commandoen og Civilbestyrelsen for·enedes.

Allerede i dette Tidsrum beviste Rigsadmiralens

og Hentemesterens Uenighed dette.
Den første ansaae
-sig nemlig forurettet ved den sidstes Civilbestyrelse og gav
ham Skyld for, at Skibene i Aaret 1589 vare sau slet
udrustede, at Reisen til Skotland ikke kunde fuldføres med
dem

j

ligesom den Andeel Munk havde i,

at [{lagen mod

Walchendorf reistes for Mogens Heinesens Henrettelse, viser,
at 'lunk ønskede at skade Walchendorf*).

Imidlertid be-

holdt dog ll.entemesteren til sin Død den Civilbestyrelse af
Sømagten , som Frederik II havde betroet ham, og Christian IV gjorde heller ingen Forandring i denne dobbelte
Bestyrelse af Marinen.
I Tidsrummets 8 Aar (1589-96) udbetaltes i Lønninger
til alle ved Sømagten Ansatte, samt desuden i de sidste
6 Aar lil Sklhskjøb og Materialier paa Holmen og Tøihuset,
efter Il Rigens Hegnsknber«, i All &40,718 Rdl. 48 Sko R. !\l. *1,
eller i Gjennemsnit næsten 67,590 Rdl., hvoraf sarligt Noget over 13,000 Rdl. brugtes til Materialier.
Da der til Formynderregjeringen valgtes Frederik H's
fornemste ældre Raadgivere l

fulgtes i Alt det samme Sy-

'l C. P. Bothes - Levnetsbeskrlvelse af Chrlstoffer: Walchendorf, > S. 53.
" ) De udbetalte Summer vare 260,471 gam le Daler, 1 01'1" 2,44 t
Rosenobel , I t dobbelte Mlllerees og 102 Guldgylden. En Hofklædnin g beregnedes til 20 Ildl . R. M. aarllgt , og de hølere Officerer
erholdt 2-3 , de lavere t sandan hvert Aar. 1 Sk$ svensk
Jern kostede 14 Rdl.; I Sk'ib engelsk Jern 20 Rdl.; I Skn Hor
20 Rdl.; 1 Læst Tjære 60 Rdl.; 1 Centner Salpeter 28 Rdl. ; I Læst
St eenkul 7-8 Rdl. (Alt beregnet til 2 Rdl. R, III. for hver garnme l Dnler .) Ta lhuset var fælles for Sø- og Landmagten.
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stem efter Thronskiftet , som før delle.
Derfor gik det
ei heller fremad med Flaadens Forøgelse, sna at denne

ved Christian IV's Kroning kun bestod af 22 Skibe *), der
-endog førte 36 Kanoner færre end ved Frederik Il's Død.
Ved Holmen skete i denne Periode kun den Forandring, at Skibsbygmester Katlin afløstes den 13de Januar
.1592 af Hans Matzen " j.
Flaadens Hovedhverv i dette Tidsrum var at beskytte
Randelen og Søfarten i de dansk-norske Farvande navnlig i Nordsøen, som under Krlgen mellem Spanien, Nederlandene og England foruroligedes især af spanske og nederlandske Kapere. Capitain Børge Tralle krydsede derfor
1588 paa Gedeon med 4 andre Skibe under de jydske og
norske Kyster og forekom Uorden der.

Alter i Aarene

1592 og 93 vare flere Skibe i samme Øiemed i Nordsøen,
og Slange og Hammerich berette, at Adelsmanden Jakob
Rostrup 1594 blev halshugget i Kjl'lbeuhavn for at have

.drevet Sørøveri og beganet flere andre Forbrydelser.

1595

og 96 udsendtes igjen nogle Krlgssktbe til Nordsøen for
.at bolde Farvandet rent. ***j
Ogsaa for at vedligeholde Høihedsretten over Farvandene
omkring Nordlandene og Finmarkens Kyster brugtes t 592
Krigsskibet Slruszen under Capitain Normand de la Navette,
og 1595 sendtes Børge Trolle paa Il Lifskihet« Josaphat
med den hlaa Due, Hector og en Jagt Nord om Norge

'l

Disse vare Fortuna , 80 Kanoner; Prlndsebarken, 64; Samson, 62;
Josnphnt, 52; Josva, 48; Dragen, 42; Hercules , 42; Gedeon, 3(1;
Raphael , 22 ; Barken, 18; Duen, 18; Løven, 16 ; Hector , 14; Gabriel, 12; St. Michel, 12; Jonas, 8; Den gotlandske Grif, 6; Den
røde Løve, 6; Chr istoffer, G; Galeterne Dnvid, Salomon og Jacob
hver t O Kanoner.
•' - Sjællandske Begtster«, XIII, 234.
- ) .Sjællandske Begtster-, XIII, 5, 259, 263, 293, 361, 390, 422.
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med -Sendebud« li! Rusland og for at rense Farvandene
der for Fribyttere. *j
I September

1589

skulde Rigsadmiral Peder Munk

med 11 Krigsskibe **j overføre Kongens Søster, Jakob den

VI's Dronning Anna til Skotland, men maatte paa Grund
af Stormveir , under hvilket

Skibene bleve

lække, søge

Bavn i Oslo ***j.

Ilertil kom derefter lakob VI selv med

6 af sine Skibe.

Om Vinteren reiste det un ge Kongepar-

til Kjøbenham, og Aaret efter bragte Admiral Munk dem
endelig li! Skotland med 12 Krigsskibe, dCI' tillig e havde Ordre li! paa Hjemreisen at bemægtige sig de Sørøvere, der
maatte findes paa deres Vei i danske Farvande. ?lI ed G Krigsskibe og 3 Galeier førte Munk det pauføl gende Aar Kongen til Norge for der at hyldes

og

havde

paa denne

Reise ogsaa det Hverv at bemægtige sig de Sørøvere, han
traf paa underveis *H' l j men der haves ingen Efterretning om,
at han paa disse Helser stødte paa nogen.
Endvidere brugtes i dette Tidsrum nogle Skibe til
enkelte Sendeiser til Skotland og til at over føre fremmede
Fyrster fra og til Tydskland.

Ogsaa holdtes Vagtskibe i

Øresundet og i Heltet.
') •Sjællandske Begtster-, XIII, 259 og 38S.
") Sammesteds 5.100-6.
...) Delle Uheld gav Anledn ing Ul en efter Datidens Overtro ikke ualmindelig Ankla~e af Peder Munk mod tre Q"inder i Kjobenham,
som vare beskyldte for -at Iorgjore og omkomme Kongens Skibsflaade-, og til en Proces mod Felns Præst og Indbyggere, i hvilken
en Kone beskyldtes for at have forhexet Skibene. (Geheimearchivet, Skab 15, Nr. 117. og -Danske lIlagazin., 3die Række, 152. -Udvalg af gamle danske Domme-, IV. Samling, 226-27 .
....I .Sjællandske Regtster-, Nr. 13, 144, 146 og 182-191.
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VI.

Christian IV's Regjeringstiltrædelse og Freden
i Knæred..
1596-1615.
Omhyggeligt opdragen af sin forstandige Moder og
sine brave Formyndere tørstede den unge Konges fyrige
og videbegjærlige Aand tidligt efter Indsigter i alle R.egjeringsfag, hvori han ogsaa opnaaede en for sin Tid ualmindelig Kundskab.
Vel bevandret i Datidens Viden og
fuldkommen i alle ridderlige Øvelser, lærte han paa Skanderborg Sø at tumle en som Skib taklet Baad , medens
Niels Baas's Lærdomme om Sømagtens Vigtighed for Danmark og Norge forøgede hans Iver for al danne sig til
Sølivet. Begavet med en Heltesjæl i et tidligt hærdet Legeme, var han saaledes i sit tyvende Aar moden til den
dobbelte Krone, som den 29 August 1596 saltes paa hans
Hoved. Med stor Nøiagtighed og Sparsommelighed bestyrede han Statens Finansvæsen lige til den mindste Detail,
sluttede Contranter om Materialiers Anskaffelse, ledede
som kyndig Skibsbygger Arbeiderne paa Holmen, ofte efter
Modeller forfærdigede af ham selv. Han førte Krigsskibene i Fredens Dage ikke alene til R.igernes fjerneste
Egne, men ogsaa til fremmede Kyster, og under Krigsperioderne commanderede han Flanden i Slagenes vildeste
Tummel med urokkeligt Mod og Dygtighed.
Allerede i April 1593 erklærede Keiseren Christian
IV

myndig i Holsten, og den l Ode Juni 1596 overtog

ban med R.igsraadets Samtykke Danmarks og Norges Regjering.
Blandt de Udnævnelser, SODl skete ved Kroningen

1596-1613.
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for at gjøre det under Mindreaarigheden ved

Dødsfald

svækkede Higsraad fuldtalligt, blev Christoffer Walchendorf Blgshotmester og Peder Munk Rigsmarsk , dog med
Bibehold af deres tidligere Stillinger ved Søetaten.

Ved

Walchendorfs Død i Begyndelsen af Aaret 1601

over-

drages

Sømagtens

Civilbest.yrelse

til

Statflolderen paa

lljøbenha"ns SIOl, Rigsraad Breide Rantzau, medens Kongen selv med sine Rentemestere bestyrede Pengesagerne. *)
Paa Grund af Alder og Svagelighed trak Peder Munk sig
efter Herredagen i Januar 1609 tilbage til sil Gods Estvadgaard , hvor ban døde 1623, 80 Aar gammel.

Ulfeld fulgte ham som Higsadmiral.

Mogens

Hos Slange anføres

II, 253), al dette Embede havde været ubesat, siden Munk
blev Rigsmarsk ; men delle

Cl'

feilagtigt, da Munk, som

Slange selv anfører, var med som Admiral paa Kongens
engelske Reise 1606. **J
Under Breide lluutzau ansattes, den 23de Februar
1610, Capilain Godske Lindenov som Holmens Chef med
en aarlig Gage af 1200 Rdl. R. M. (600

gamle Daler),

3 Hofklædninger og Foder til 2 Heste, men løvrigt hverken de Naturalpræstationer eller den frie Bolig, som hans
Formænd bavde bavt *-*J.
I Tidsrummets første 14 Fredsaar (1597-1610) brug-,
tes efter Rigsregnskaberne til Søetaten i Alt 483,955 1/11'
gamle Daler eller omtrent 967,911 Rdl. Rigsmynt, der i
Gjennemsnit udgjør 69,136 1/,:! Rdl. aarligl.

Dette er i det

Hele kun lidet over 1500 Rdl. mere end under Formynderregjeringen, hvorimod Forholdet mellem de faste Udgifter
til Lønninger og det til Materialier Anvendte er høist for' ) -Sjællandake Tegneiser•• XIX, 321.
" ) . Sjællandske Beglster-, XV, 118.
··')SammeSleds, S. 284-86.

Bestyrelsen.
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skjelligt, idet det aarlige Beløb til disse er over dobbelt
saa stort, nemlig 32,250 Bdlr.
I de 2 Krigsaar 1611 og 12 brugtes til Sømagten i
All 131,293 gamle Daler og 60 Sko omtrent 262,&90 Hdlr.
eller i Gjeunemsnit" 131,29& Rdlr. IL M. *), hvoraf omtrent 56,300 Rdlr. aarligt anvendtes til Materialier samt
til Skyts og Ammunition til 'I'øihuset i Kjøbenhavn , som
endnu var fælles for Sø-og Landmngten, uden at det kan
oplyses, hvorledes Tøihusmnterialiethar været fordeelt mellem
Flanden og Armeen. Men foruden disse Pengeudgifter udskreves af Rigerne og leveredes af Domainerne en Deel
Tømmer og Provisioner, hvis Værdi imidlertid ikke kan
angives, da det intetsteds findes fuldstændig speciflceret.
Vel vise Regnskaberne, at der ogsaa i dette Tidsrum
holdtes faste Tømmermænd og andre Haandværkere, men dog
langt fra et saa stort Antal som forhen.
Derimod bar
der ikke været ansat nogen fast Skibsbygmester, men
fra 1599 til 1602 findes anført en accorderet Betaling til
David Balfour for hans egelog hans Tømmermænds Arbeide ved nye Skilie **). I Regnskaberne for denne Perlodes.
' ) Heriblandt vare 12,285 Rdi. lit Provisioner og 1,131 Rdi. udbetalte
Prispenge for erobrede Skibe.
..J De pnafelgende Aar I dette Tidsrum nævnes Baltour Ikke som
Skibsbygmester. Han har rimeligviis da været i Unaade. I .Sjællandske Tegnetser- , Nr. 21, findes nemlig en Skrivelse, dateret.
den lade Juni 1liIG, hvorved han frigives af Fængslet paa Druxholm og beordres til Kjøbenhavn. I en Skrivelse fra Carl 1. af Storbrilunnlen, dateret Edlnborg 1629, der beviser hans adelige Herkomst, unføres, at bun da var dansk øverste Skibsbygmester (Geheimearchlvet, Reg. GO, Fase. 15.) Sehlegel ungiver I Anmærkningerne Ul Oversættelsen af Slanges Christian IV's Historie (I,
476), at Ualfour I Danmark har bygget 20 Krigsskibe, uf hvilke
nævncs : Tre Kroner. Recompens, Argo, JustIlia , St. Annu, Penltents , Makurel, Jupiter. St . Peder. Trost , den lange Galel, Hummeren, Postilllonen , Sælhunden, Flyvende Fisk , Haren, Myndcn~
Oldenborg og Prammen Seheltudtz.
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øvrige Aar er vel anført Udgifter hertil, men uden at Mestrenes Navne ere angivne. I næste Tidsrums Regnskaber
navngives igjen ;Skibsbygmesterne og deriblandt Bultour.
Det synes saaledes , at de fastel:laandværkere under den
i Aaret 1604 antagne Mester Bobert Peitterson *) have
været brugte til Reparationsarbeiderne, og at de nye Bygninger ere fuldførte efter derom afsluttede Accorder.

Der

hørte imidlertid derved Kundskaber til at bedømme Arbeidet og utrætteligt Tilsyn med, at dette skete forsvarligt, og det,
at Kongen var i Besiddelse beraf og tidlig og sildig var tilstede
hos Arbeiderne med Tommestokken og Passeren ved Haanden, skyldes vist det forbausende Resultat, som opnaaedes
ved hans Bestyrelse fremfor de tidligere, og vi kunne næsten tilføie, de paalølgende Administrationer. Imedens
nemlig Flanden lige siden Freden til Stettin , som vi have
seet, stadigt var gaaet tilbage, bragte han det uden synderlig Forøgelse af Pengeudgifterne til, at den ved Kalmarkrigeus Udbrud 1611 bestod af 50-60 store og velforsynede Skibe HJ. De franske Officerer, som tjente i
denne Krig, sige om disse, at de kunde kaldes Oceanets Vidundere, at de mere lignede flydende, mægtige befæstede Slotte
end Skibe, idet enkelte af dem førte 80 skjønne og ypperlige
Metalkanoner ; at Besætningerne hestode af prægtige Folk

'1 -Sjællandske Begister,« XIV, 493.
" l Ar nye Skibe findes i - Register og Tegnelaer- at have været brugte:
Papegolen. Victor, Charlttas, Lilllen, Pertit, Neptunus, Angelika, Raabakken, Argu, Trost, Penltens, Trekroner, Markatten, Grønlandske
Bark, Leoparden, St. Anna, Angelibrnndt, Illakarel, Ketzen. Dynklrken,
Eenhjorntngen, Justltla, Crocodillen ; Forlorne Son, Jupiter, Arke
Rosa, Stjernen, Heringnæs , Lindormen, Sorte Hund, Ørnen, Turtelduen.Byssen , Katt en, Lybsk e David, St. Peder, Spes; og i -Danske 1\10gaat n - : Argoroes , Norsk e Drage, Lybske Mand, Fransk Skib og
Spurven. Af ældre Slibe YDre endnu I Brug under Kulmarkrigen :
Gedeon, Raphael, Dragen , Loven, Josaphat, SI. lllichel, Jonas og Den
rode Love.
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af alle Vnabenarter, og at Vaabnene vare smukke og gode,
uden at der iøvrigt herskede nogen Luxus paa denne Flaade,
men derimod en overordenlig Overflødighed af alle Nødvendighedsartikler *).
Erfaringen fra Syvaarskrigen havde godtgjort, at de
Skibe, der vare leverede til Krigstjenesten af de forskjellige Landsdele, ikke havde ydet en tilfredsstillende Bistand.
Skibene vare vel til nogen Nytte i den første Tid j men
naar de bleve ubrugelige og behøvede betydeligere Reparalioner eller ny Forsyning af Folk og Materialier , savnedes
ofte sanvel hos Ade n som Borger- og Almuestanden ikke
blot Evne, men jevnligt ogsaa VilIie til at forskaffe det
Fornødne. Tid efter anden havde man vel lappet paa
denne gamle . Stillingsmande. I Norge betaltes der saaledes af flere - Byer og Distrikter en aarlig Afgift istedetfor en Deel af de hidtil præsterede Seilskibe, og indførtes
tillige »Skjær- eller Skjøtnlngshaade«, hver med 20 Aarer,
Dæk, Kabys og en Mast til at nedlægge i en Jerngaffel ; fremdeles skærpedes .Controllen med de Skibe, 50 vedblivende
skulde stilles. Men Christian IV Indsane strax ved sin
Regjeringstiltrædelse, at disse foranstaltninger ikke vare
tilstifækkelige til at forskaffe Kronen den Bistand af Landet,
som den i Krigstilfælde behøvede til Søværnet, og besluttede derfor at omdanne de gjældende Regler. Dette satte
han kløgtigt i Forbindelse med Ophjælpningen af Handel
og Søfart ved at gjøre Koffardiskibene skikkede til Selvforsvar og brugbare som Krigsskibe. Han opmuntrede derfor Kjøbmændene til at bygge eller anskaffe dertil skikkede Skibe, understøttede dem ikke sjelden med Laan og
tilsagde dem særegne Privilegier for saadanne Skibe. Skjøndt
') .Eflerrelnlnger om den danske og norske Sømagt- , l, 88, etter
Peleus .hisloire de la derniere guerre de Suede•.
8
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Forordningerne for disse sankaldte Defensionsskibe først
bleve udstedte i det

følgende Tidsrum , opnaaedes dog

allerede i det nuværende, at der i Kalmarkrigen i Danmark
udstedtes Søpasse og Skibsartikler for 28 sandarme Skibe *).
Ogsaa i denne Periode plagedes Nordsøen, især under
den bollandske Ualhænglghedskrig , af Fribyttere l og der
holdtes derfor næsten narligt Krlgsskibe der, ligesom det
paalagdes alle udsendte Orlo gsmænd al fordrive og om muligt
erobre de Sørøvere, de stødte paa **). Skjøndt ikke saa hyppigt
som i Nordsøen, lode Fribyttere sig dog ogsaa sec i Østersøen j Capitain Hans Brun udsendtes 16 ( blandt Andet for at
holde Farvandet rent mellem Rostok og Lybek m).

Vel

haves ingen Efterretninger om, hvormange Sørøverskibe man
i Alt har taget, men alle historiske Beretninger stemme
overeens i, at Udrustulngerne have sikkret Søfarten.
Foruden Opretholdelsen af den efter hans Fader arvede
Helhedsret over Farvandene Nord om Norge, henledte Ruslands og' Sverrigs Tilbøi elighed til at udvide sig i Nord- og
Lapl undene ongens Opmærksomhed pan disse fjerneste Egne
af hans Riger, idet han indsaae, at deraf let kunde opstaae
Stridigheder med disse Magter.

For selv at lære ut kjende

Forholdene, Kysterne og Farvandenes Beskaffenhed foretog han en paa Urund uf Søfartens Ufuldkommenhed
pau de Tider temmelig farlig Søreise, som ingen af hans
Forfædre
sig.

eller

Efterfølgere

nogensinde

har

pautaget

Ombord pau Skibet Victor s eilede Kongen nemlig

den 17de April 1599 fra Kjøbenhavn og forenede t'ig den
20de i Flakkere med i andre Krigsskibe under Børge

°l . Sjællan dske Beglster -, XV, 396-40J.
'" • Register og 'l'egnelser••
•••) .Sjællandske Regtster-, XV, 2~9.
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Tralle "). Efter selv at have overtaget Commandaen som
Capitain Ohristian Fredsrz'ksøn og under Livsstraf paalagt
Alle paa Eskadren kun at kalde ham saaledes paa Reisen **),
for!od han Flekkerø den 22de April.
Nordkap og den t4de Vnrdøhus.

Den 11 Le Mai nanedes
For at have drevet util-

ladeligt Fiskeri i de nordlandske Farvande indlemmedes i Eskadren to optagne engelske Skibe, som forbrudLe til Kronen,
nemlig Ollarittas , som Capitain .Albert Skeel, og Lillien,
som CapiLain Erik Urne fik at føre?").

Urne afsendtes der-

efter med [) Skibe for at opsøge og bemægtige sig alle
Skibe, der fandtes paa ulovlig Vei.
redes

I Henhold hertil erklæ-

det engelske Skib AngeHka, hvis Cornmando over-

drages til Capilain Henning Wolslrup, samt Hollænderne
Neptunus, .som Joachim Bulow bic v Chef for, og Raabokken,
paa kvilken Jacob Tregaard ansaltes som Capitain, for gode
Priser. Med de øvrige Skibe undersøgte Kongen alle Havnene
langs Kysterne lige 1iI1{0Ia. Undervela stedte Victor Straakjølen fra sig paa en Kllppe og stod Fare for al synke. Imidlertid lykkedes del

at stoppe

Lækken og faae Skibet af

Grund,hvorefter Kystfarten fortsattes under stormende Veir,
indtil man ved l:Ijælp af

de to fangne engelske Skippere

fandt en sikker Havn, hvor Victor blev kjølhalet og sat i Stand

til at forelage Hjemreisen. El'terat have ladet Grændserne
afmærke mellem norsk og russisk Lapland samledes den ved
ondt Veir adskilte Eskadre den 21de Juni i Bergen, og
den 13 'le Juli landede Kongen derpaa ved Kronborg.

'l Disse vare Gldeon , Børge Tralle ; Josaphat , Alexander Durham ;
Raph ael , Herlof Dan; St. Michel, Kield Bandt ; Duen, Hans Slmmesen : Hector, Jens Jørgensen og Papegølen, Peder Weigle. (. Sjællandske Reglster«, XIV, 210-11 og 13.)
" J ,SJællandske Ileglster-, XIV, 213.
''') Lill ien forliste paa denne Helse.

S'
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Dronning Elisabeth gjorde vel Indsigelser mod Confiskationen af de paa denne Reise tagne engelske Skibe ; men
dette førte dog blot til, at Englændernes TiIlad~lse til Skibsfart paa disse Farvande mod den bestemte Afgift skulde
vedblive at gjælde, saalænge hun levede, medens derimod
Priserne forbleve i den dansk-norske Flaade "),
Christian IV vedblev derfor fremdeles at bævde sin
Høihedsret over Farvandene ved de finmarkske, nord- og
laplandske Kyster, saavidt Norges Grændser strakte sig,
og sendte i Aaret 1601 Herlof Daa med 3 Skibe ·°1 og
atter 1607 Mads Bagge med lige saa mange derhen for
at bemægtige sig de Uberettigede, som fandtes der, idet
det dog paulagdes dem at respectere de allerede tidligere
omtalte af Frederik II det russiske Compagni i London
tilstaaede Rettigheder. Om flere fremmede Skibes Anholdelse i dette Tidsrum, end de af Kongen selv 1599 foranstaltede, haves ingen Efterretning.
Heller ikke undlod Christian IV at fortsætte de ved
hans Faders Død afbrudte Opdagelsesreiser til Grønland.
Den første af disse foretoges i Aaret 1605 med Skibet
Trost under Commando af den vidt bereiste skotske Adelsmand Hans Kening (John Cunningham) , der 1603 var udnævnt til Capitain *"·1, den røde Løve, Capitain Godske Lindenov ~ der 5 Aar senere blev Holmens Chef, og Jagten
Katten, ført af Englænderen John Knight. Den 2den Mai
afseilede Skibene fra Kjøbenhavn med en erfaren Englæn*) .Sjællandske Regtster- , XIV, 213, 14 og .Kong Chrlstlan Iv's Reise

omkring de norske KJster til den russiske Grændse- af JO'JI(U

OariBiUll.

"I .Sjællondske Tegnelser- , XIX, 312 anføre kun Hector, St. Michel
og Neptunus til denne Reise, hvorimod Slange (U, 171) beretter,
at dertil brugtes 4 store og 2 lette Skibe.
-) -Sjællandske Beglster-, XIV, 406.

Helhedsrettens Overholdelse.

Grønlandske Opdugelsesrelser.

der, James Hall, som , bekjendt Mand.

t 17

I Slutningen af Maa-

neden fik de den sydlige Kyst af Grønland i Sigte, men
hindredes af lis i at naae Landet.

Hall raadede derfor til

at seile langs Isen Vester hen; men efter 11 Dages Seilads
mente Lindenovs danske bekjendte Mand, at dette ikke var
den bedste Cours, hvorfor den røde Løve søgte Landet
nærmere.
lig

Efter nogen Besværlighed fandt Lindenov ende-

en .god Havn

(formodenllig paa Sydvestkysten) og

drev der Tuskhandel med Grønlænderne.

Med Vold be-

mægtigede han sig tilsidst to af disse og ankom den 28de
Juli li! Kjøbenhavn l hvor han blev naadigt modtaget af
Kongen, skjøndt han havde skilt sig fra sin Eskadrechef.
Trost og Katten opdagede en Deel af Kysten Lil 69° nordlig
Brede og traf ligeledes Indfødte, med hvem de først handlede, men som senere viste sig fjendligsindede.

Køning

bragte ogsaa ved 'sln Ankomst til Kjøbenhavn den 10de
August tre Grønlændere hjem med sig.
Dette gunstige Udfald opmuntrede til den anden Opdagelsesreise, der foretoges efter en større Maalestok, og
hvortil der blev udskrevet en særegen Skat.

Under Com-

mando af Capitain Godske Lindenov paa Trost afseilede
fra Kjøbenbavn den 27 de Mai 1606: den røde Løve, Capitain Hans Køning; Ørnen, Capitain Hans Brun; Angelibrandt (the GilIiOower, kjøbt i Skotland), Capitain Karsten
Hlchardseu, og Jagten KaUen, Skipper Anders Nolk.

Hvor-

meget Adelen hos os paa den Tid gjorde sig gjældende,
sees tydeligt deraf, at Lindenov nu som Eskadrechef havde sin
forrige Chef under sig.

Ombord paa Trost var James Hall

bekjendt Mand og tre af de Anret i Forveien hjembragte
Grønlændere Tolke.

Først den 27 de Juli naaedes Grøn-

land, hvor aller en Deel Handel dreves, men dog langt under den Forventning, man havde næret. Ogsaa undersøgtes
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Kysterne nærmere, og efter igjen med Vold at have bortført fem Indfødte vendte Skibene tilbage li! Kjøbenbavn
den 4de October.
Da hverken de hjembragie Produkler eller de ved Expedilionen erholdle Oplysninger om Grønland svarede li\
de gamle nordiske Sagn om et værdifuldt Land der, besluttede Kongen ikke at bekoste flere Reiser til det vestlige Grønland. Men for at opdage den tabte Ø~terbøigd
udsend les endnu i Aaret 1607 Capilain Karslen Richardsøn paa Trost med Capitain Gutlorm paa Den grønlandske
Bark.

James Hall var atter bekjendl Mand paa denne

Expedilion.

Den 13de Mai se ilede Skibene fra Kjøbenhavn

og fik vel Grønland i Sigte, men kunde paa Grund af lis
ei naae Kysten og vendte dernæst i Slutningen af Juli hjem
med uforrettet Sag -l.
Foruden disse Expeditioner convoteredes Koffardiskibe
1603 af tre Krigsskibe til Narva, og 1607 af Capilain
Godske Lindenov med 4 Krigsskibe til Middelhavet ""). 1608
borljog 2 Skibe de hamborgske Vagtskibe fra Neuwerk
paa Elben, fordi de der fordrede Told af de passerende
Skibe, og Godske Lindenov tvang med 2 Skibe de hanse- .
aliske Krigsskibe I som man pralende kaldte den meklenborgske Flaade, til at stryge for det danske Flag og fjerne
sig fra vore Farvande ***).
For selv at eftersee Alt og være lilslede paa Herredagene var Kongen næslen aarligt, stundom endog to
Gange, tilsøes i Norge.

1602 var Dronningen med paa

'l •Sjællandske Beglster«, xy, 3t-35, 153-56. Disse tre Relser ere
omstændeligt beskrevne i -Grenlnnds historiske Mindesmærker., 1Il,
670-700.
") .Sjællandske lleglster«, XIV, 406 og XV, 147.
''') Sammesteds, XV, 222.

Convoler, Mindre Expcditloner.
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hans anden Reise derhen, og 1610 hyldedes Prinds Chri.atian som Thronfølger i Norge ved Kongens Nærværelse der,
ellerat Hyldingen havde fundet' Sted i Danmark. Ingen dansk
Konge har saa ofte besøgt Nnrge eller taget sig saa varmt
af dette Ri~es Bestyrelse , hvorfor ei heller nogen bar
været san afholdt' af Nordmændene som han. 1597 var
ban ligeledes paa Bornholm, Gulland og Øselog 1608
atter paa Bornholm. Naar hertil kommer, at han ved alle
Leiligheder var tilstede i Danmark, Slesvig og Ilolsten, hvor
hans Nærværelse var ønskelig, saa maa man beundre den
usædvanlige Nidkjærhed , hvormed hun regjerede.
I Aaret 1606 besøgte Kongen med 5 store Skibe og
2 Pinker England *1, hvor ikke alene hans Personlighed, men
ogsaa de danske Skibe og især Admiralskibet Trekroner gjorde stor Opsigt.
Berlof Daa førte 1602 med li Skibe Kongens Rroder
Johan til Narva paa dennes Reise til Moskov og blev igjennem de danske Farvande ledsaget af 3 store Skibe
under Mogens UlfeIds Commando. Overalt i vore Farvande skulde der forlanges Strygning og Salut af alle
Skibe j i svenske Farvande var det derimod paalagt Eskadren
at stryge for svenske Krigsskibe samt salutere med dansk
Løsen ....).
Uagtet intet aabenbart Fjendligt havde fundet] Sted
mellem de skandinaviske Riger siden Stettinerfreden, virkede desværre Naboskabet i hine Tider ikke til at befordre et venskabeligt Samqvem, hvorved det fra Fædrene
nedarvede Bad kunde dæmpes, men snarere til at forøge

den skinsyge Spænding.

Danmark og Norge havde siden

1570 ikke ført nogen Krig, medens Sverrig idelig var ind') .SJællandske Itegtster-, XV, 118.
" ) Sammesteds, XIV. 383.
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vikle] i Feider med Rusland og Polen, hvorved ogsaa de
skandinaviske Besiddelser i Lilland, Esthland, Kurland og
paa Øsel bleve Kilder til Tvistigheder. Efterat Johan III
var død den 17de November 1592, besteg hans ældste
Søn Sigismund, der 4 Aar tidligere var valgt til Konge i
Polen, ogsaa den svenske Throne.
ikke enes med sin Farbroder l

Han kunde imidlertid

Hertug Carl af Søderman-

land , og de derved opstaaede borgerlige Uroligheder førte
til aabenhar Krig mellem dem og endte med, at Kongen
og hans Afkom 1604 blev afsat af Stænderne og Hertugen
kronet til Konge den 5te Marts 1607 som Carl IX.
Hyppig havde der under disse Forhold været Anledning Lil gjensidige Klager mellem Kongerne og Rigsraadene, som dog ved forskjellige Grændsemøder tildeels vare
blevne bilagte. Men da Sverrigs Skatlefordringer i Finmarken
forøgede Tvisten om Grændserne der, og Carl rx kaldte sig
Konge over Finner og Lapper i Nordlandene , begyndte
Sagen at tage en alvorligere Retning.
Den unge og kraftige Christian {V havde desuden været
utilfreds med det Regentskab, som fra 1595 til CarliX's
Thronbestigelse havde beataaet i Sverrig , og kun de ved
bans Haandfæstning skete betydelige Indskrænkninger i hans
Myndighed havde afholdt ham fra at drage Sværdet. Imidlertid havde han dog forberedt sig paa Krig. Allerede i
Aaret 160 l forøgedes Befæstningerne ved Aggershus, Bahus, Varberg og Halmstad,

Christianopel anlagdes og be-

fæstedes, og da saavel herlil som til Flaaden manglede Skyts,
udskreves den 13de Oktober Klokkerne i alle danske Landsbykirker, til hvilke Kongen havde Patronatsret, saaledes al '
hver Kirke kun beholdt den største tilbage; dog kunde
Menighederne beholde alle deres Klokker, naar de istedetfor de udskrevne leverede Værdien i Kobber.

Kjøbstæ-

Krlgsforberedelser.
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derne i Danmark maatte ligeledes levere Kobber *).
begyndtes i

Kjøbenhavn paa Bygningen

af det

1604
endnu

ved Cbristiansborgslot 'iggende Tøibus, hvor Krigsskibene
kunde
tion.

lægge

op til for at ind lage Skyts og Ammuni-

Dette Talhus var fælles for Sø- og Landetaten indtil

l ste Juli 1680,

da Flaadeudvidelsen under Cbristian V

gav Anledning til Oprettelsen af de saakaldte Setalhuscompagnier.

Dermed ophørte imidlertid kun Fællesskabet

for Artilleristernes, Skytsets og Ammunitionens Vedkommende, hvorimod Fællesskabet om Bygningen selv vedblev, indtil årsenalet paa Nyholm 1742-46 var fuldendt.
Fremdeles bleve 1608 Kjøbenhavns Fæstningsværker udvidede, og Stillingen af Skjærbaade udstraktes til Nordlandene og Finmarken, ligesom en Model blev sendt fra Bergen til Y.ardøhus til at bygge efter; 1610 blev Befæstningen af det i Syvaarskrigen af Peder Skram saa hæderligt
forsvarede Laholm udvidet.

I Krigslovene tilsøes skete ad-

skillige Forandringer, idet Livsstraffen for at spilde eller
kaste Proviant overbord formildedes til corporlig Revselse,
. og r1jølhalingsstraffen (at hales under Skibets Kjøl fra den
ene Side til den anden, stundom endog flere Gange) indførtes.

Den, der ved Lemlæstelse i Krigen blev sat ud af

Stand til at fortjene sit Brød, blev der tilsagt Forsørgelse,
og den, der faldt i Fangenskab, Udløsning efter

mind~t

eet

Aars Forløb, hvorimod Kronen forbeholdt sig større Andeel
end tidligere i Prisgodset.

Hvo, som dræbte en Anden,

skulde bindes til Liget og kastes overbord med dette.

Livs-

straf fastsattes tillige for Feigbed, for at komme drukken
paa Vagt, for uden Tilladelse at lade en Anden vaage forsig samt for at gjøre Allarm og ikke søge sin Køieplads,
naar Vagten var opsat.
0) .Sjællandske Tegnelser-, XIX, 328, 29, 31 og 37,

1596-1613.

122

Carl IX havde givet det nyanlagte GOleborg Privilegier
til at fiske under Nordlandene og det norske Finmarken.
Da Christian IV havde faaet Beviset herfor i Hænde derved, at et svensk Skib blev anholdt med et saadunt Pas,
og Carl IX endvidere ved en hemmeligt i Helsingør opslaaet Bekjendtgjørelse forbød Farten paa den finske Bugt
samt endog uden Anmeldelse lod engelske og skotske Leietropper lande i Jylland, saa at der i Rigerne maatte holdes
Strandvagt , blev Forholdet næsten fjendligt mellem de to
Konger. Christian IV gjengjældte Bruddet paa de bestaaende
Traktater ved 1609 at udsende Rigsadmiral Mogens Ulfeld
med 8 store Krigsskibe og 2 Pinker *) for at beskytte den
af de Svenske foruroligede

neutrale Skibsfart i Øster-

søen og ved Aaret efter endog at lade ham med 1i Skibe
convotere de i Sundet samlede fremmede Koffardiskibe

til Østersaeshavnene , der vare besatte af Sverrigs Fjender.

Det var paalagt U1feld at beskytte Farten i de dan-

ske Farvande, opbringe alle Sørøvere og Fribyttere samt
at tvinge de ham mødende Skibe til at stryge og fremvise
deres Søpasse.

I svenske Farvande skulde han imidlertid

vise samme Høflighed mod det svenske Flag.

1609 skal

U1feld have frataget de Svenske 2 anholdte hollandske Skibe"};
de svenske Klager herover besvaredes i et til det svenske
Rigsraad af det danske sendt trykt Skrift, hvori Christian
IV's Forhold retfærdiggjordes , og alle hans Anker
Sverrig anførtes.

mod

Flnaden i Østersøen forstærkedes med

12 Skibe under Holmens Chef Godske Lindenov ***1, og de
sikkrede Farlen der saa godt, at de Svenske ikke vovede at

'l •Sjællandske Beglster-, XV, 234.
M) Senlegels Oversættelse ar Slange, II, 437.
"'1 Flandens Skibe og Chefer findes i .Erterretninger o. d. d. og

Sømagt- , l, 86-88.
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tage noget Skib, før de Danske vare gaaede hjem, hvorefter de imdlerlid alter forstyrrede den neutrale Bandel
paa finske Bugt.
Vel tilbød endnu Carl IX nye Underhandlinger og

Grændsernøder ; men Christian (V kunde ikke vente, at
den urolige og ubøielige svenske Konge derved skulde
kunne formaaes til at gjøre Indrømmelser. Han var desuden nu kommen overeens med Stænderne om Krig og
havde ikke blot sluttet Forsvarsforhuod med sine Slægtninge, Churfyrsterne af Sachsen og Brandenborg, men tillige sikkret sig, at Bollænderne vilde finde sig i en Forbølelse af Sundtolden, sanlænge Krigen varede, og Alt var
sanledes forberedt til en saadan. Han sendte derfor ogsaa
strax efter Paaske 1611 sin Herold til Sverrig med en
under 4de April udstedt Krigserklæring.
Til den længe forberedte Krig vare Fæstningerne forsynede med alle Fornødenheder; en Bær paa ~O,OOO Mand
var samlet i Skaane, og 12,000 Mand stode under Vaaben i
Norge. Flaaden blev nu ogsaa eqviperet. Det var Bensigten at angribe det sydlige Sverrig og forholde sig defensivt i Norge. Hæren i Skaane deltes derfor i to Hovedcorps j Kongen salte sig selv i Spidsen for det østlige og
angreb dermed Kalmar , medens Marsken Steen Maltesøn
Sehested med det vestlige vendte sig mod Elfshorg og Guldborg. Naar disse Fæstninger vare erobrede, skulde Hæren
samles ved Jønkjøbing for forenet at trænge videre frem.
Sømagten deltes i 3 Dele, hvoraf Hoveddelingen agerede
mod den svenske Hovedllaade, medens en Eskadre i Østersøen og en anden i Nordsøen understøttede Angrebene paa
Kalmar og Elfsborg.
Allerede før Krigserklæringens Afsendelse convoierede
Capitain Gabriel Kruse med MarkaUen og Capitain Geert
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Johansen Kate med Penitens Skibe med Skyts og Ammunition til Christianopel og krydsede derefter udenfor Kalmarsund for at forhindre Tilførsel fra Tydskiand

"J.

Ved

Krigens Udbrud stødte til disse to Skibe 5 andre l som
under EI·ik Urne understøttede Christian IV's Landangreb
paa Kalmar og skjød et af de derliggende tvende svenske
Krigsskibe

i Sænk,

hvorimod det mislykkedes ved en

Brander at øddægge de i Kalmarhavn liggende Koffardiskibe.

Kalmar By kom snart i dansk Magt; men den 17de

Juli nødte

17 fra den svenske fJovedl1aade detacherede

Skibe, under Admiral Hans BJelkenstJerna, Erik Urnes
Eskadre til at trække sig Noget tilbage, indtil Rigsadmiral

Mogens Ulfeld, der midt i Mai, ombord paa Argo, var
kommen i Søen med 24 Skibe HJ, sendte 9 Skibe, under

Godske Lindenov, til Kalmarsund.

Bjelkenstjerna maatte

da igjen søge tilbage til den, under Rigsadmiral Jørgen

Gyldenst,ierna, nordligere i Skjærgaarden liggende svenske
og efterlade 48 - Kanonskfbet M,iølkepigan,
ført af Capilain Soren Kjelds on, samt en Galei paa
Hovcdflaade

4 Kanoner i vor Magt.

Efter Slan ges Beretning skal det

af Frants Broclænhuus førte danske Skib Stjernen ved
denne Leilighed være stødt paa Grimskjærene , men atter
være komme t af Grunden uden Skade. Skrivelse fra Brtride
Rantzau til Rigskansler Christen Frys af 3lte Juli 1611 H")
beretter, at dette Skib blev erobret af Fjenden Natten mellem den 30te og 311e Juli, og at Argo var i Fare uden
' ) -Siællandske Register'. S. 329.
") At de Danske under Krigen skannede den neutrale Fart, viser en
Ordre fra Hegjerlngscommlsstonen I KJobenhavn til Ulfeld af 1Sde
Juni, hvori det paulægges denne ikke at være for streng med at
forlange Strygning af de neutrale Skibe. (-Sjællandske Tegnelser-,
S. 412.)
"") -Geheimearchlvet fra Justltsmlnlsterlet«, Skab 14, Pakken Nr. 123.
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imidlertid at oplyse de nærmere Omstændigheder derved.
Tornquist omtaler ikke Stjernens Erobring. Ellerat den
danske Samagt igjen var bleven Herre i Kalmarsuud , bemægtigede Armeen sig de paa Kysterne der liggende Skjærbaade, af hvilke de daarligste bleve brændte og de bedre
afgivne til Flanden.
Efternt Christian IV var bleven forstærket med de af
Rigsmnrsken commnoderede og af UIfcld overførte Tropper,
blev Carl IX nødt til at overlade Katmarslot til dets eget
Forsvar, og delte saae sig derfor omsider nødt til at
capitulere den 3die August *).
Den svenske Bovedl1aade holdt sig endnu i Skjærgaarden, sanlænge den danske var udenfor, men kunde ikke
forhindre, at Øland med Borkholmslot blev erobret. De
Danske fordreves imidlertid snart igjen derfra af den
svenske Kronprinds, Gustav Adolph, efterat Christian IV
med FIaoden sidst i September var seilet til Kjøbenhavn
og derved havde overladt Herredømmet i Kalmarsund til
den svenske Flaade. Grunden til at han forlod Kamppladsen er ikke bleven oplyst. Formodentlig have de Tab,
som vare en Følge af Gustav Adolphs Overrumpling af
Chrlstianopel, medens vore Vaaben vare beskjæfligede ved
Kalmar , gjort det nødvendigt at hente Fornødenheder fra
Danmark. Imidlertid ilede UIfeld snart det betrængte
Kalmar til Hjælp, og Gyllenstjerna maatte da atler søge op
i den stokholmske Skjærgaard, hvorfra han ikke oftere kom
ud i delte Aar **).

°l

Med Kalmarslot skulle 4 svenske Krigsskibe og 3,000 Tønder Korn '
være faldne i vore Hænder. (Schlegels Oversættelse af Slange
U, 515.)
>Ol Blandt de berømte ved Frederiksborgs Riddersals Brand tabte Tapeter fandtes en Afbildning af en Søfægtnlng, som skal være fore-

126

1596-1613.

I Slutningen af Marts Maaned var allerede

Jorgen Daa

med syv Skibe *) sendt til Nordsøen for at hindre Tilførsel
til Elfsborg, Guldborg og Gøteborg. I en Skrivelse af
19de April, hvori han meddeler ham Krigens Udbrud, dadler
Kongen ham imidlertid, fordi han ikke udfører sit Hverv tilfredsstillende **j. Hos Slange hedder det fremdeles, at vel
hindredes Blokaden i Begyndelsen al Vind og Veir, og vel
blev Daa ved sin Ankomst for Elfsborg angrebet af en
Deel Skjærbaade, som han deels skjød eller seilede i Sænk,
erobrede eller jog tilbage i Havnen j men heller ikke
senere, tilføler Slange, udførte Daa Blokaden eftertrykkeligt, hvorfor det i Kjøbenbavn under Kongens Fraværelse
indsatte Regjerlugsraad sendte Godske Lindenov med flere
Skibe dertil for fuldstændig at bringe den til Udførelse.
Man maa imidlertid senere være kommen til Erkjendelse
af, at Daa havde været uden Skyld med Hensyn til den
mangelfulde Blokade. Godske Lindenov, der befandt sig
ombord paa Victor, blev nemlig rigtignok den 22de Juli
udnævnt til .Admiral» saavel over S1. Michel og Crocodillen
som over de i Nordsøen hidtil af Jørgen Daa commanderede
Skibe med Ordre til at holde Farvandet rent og forhindre
Bandel og 'l'Ilførsel til de svenske Havne ...) j men da
Lindenov··..) igjen havde forladt Stationen for Elfsborg,
falden den 1ste September 1611, og i hv ilken den svenske Viceadm iral skal være bleven fanget. [Schlegels Oversættelse af
Slange , II, 58 1). Om denne Træfning haves Imidlertid Ingen
videre Efterretning.
'j Disse vare: Herlngnæs , Jørgen Daa ; Sorte Hund, Peder Holst ,
l'tlllkrelen, Stellen Sofrensen : Rode Løve, Anders N.!Jlk; Turtelduen,
Jens IIlunk; Forlorne Son, Johan Pedersen, og Katten, Jørgen Holst.
(.Sjællandske Hcgtst er- , S. 328).
"j .Sjællandske Teguelser» , XX, 396, 97.
"" ) -Sjællandske Reglster-, S. 395.
....) Jørgen Daa forte Markatten under Lindenov paa den tidligere omtalte Convolexpedltlon 1607.

Imsborgs Blokade. Erobring af 7 Skibe.
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formodentlig for at rygte sit Embede som Holmens Chef,
fik Daa paany Commandoen i Nordsøen. Paa hans senere
Indberetning om, al den svenske Eskadre i Elfsborg udrustedes af al Magt, og at han frygtede den skulde være
ham overlegen, blev Viclor under Mads Dagge den 5te
November paany sendt bam lil Forstærkning tilligemed
Paalæg om at søge at ødelægge den fjendlige Eskadre i
Elfsborg *). nette skal ban ogsaa den 12te December heldigt bave udført og den l8de December hjembragt til
Kjøbenbavn syv i denne Atraire ved Entring erobrede Skibe,
blandt hvilke fem findes navngivne, nemlig: Hector, Krabben,
Bld Ormen, Lampretten og Jonas. Ved samme Leilighed
siges Gateborg for en stor Deel at være bleven ødelagt **).
Tabet af Kalmar bragte Carl IX saa ganske ud af sig
selv, al han sendte Christian IV en personlig Udfordring,
som denne efter Fortjeneste besvarede med en haanlig
Tilbageviisning, der gjorde den lidenskabelige Olding end
mere forbiuret.
Den 3Dle October endte denne sit
urolige Liv, hvorpaa hans unge Søn Gustav Adolph besteg
den svenske Throne. Denne lyttede i Begyndelsen villigt
til forskjellige protestantiske Regjerlngers og især Sernagternes Fredsforestllllnger ; men da det viste sig, at
Christian IV var uimodtagelig derfor, værnede han med
smaa Midler kjækt om sit Land.
Paa begge Sider rus lede man sig ivrigt og forøgede
.Landhærene ved Hvcrving af fremmede Tropper. Medens
Vinteren forbød alle Søoperationer, hærgedes Grændselundene gjensidigt ved Mord og Brand. Ingen af Kongerne
sparede sig selv, men udsatte sig begge for de største

' ) -Sjællandske Tegnelserv, XX, 433.
" ) Senlegels Oversættelse nf Slange, Il, 523, og Tornquist, I, 82.
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Farer, af hvilke de flere Gange kun bleve frelste ved trofaste Undersaatters Selvopolfrelse.
I Danmark og Norge udskreves imidlertid Søfolk samt
Transportfartøier til Troppe-, Provlants- og Ammunilionsoverførsler *l , og saasnart Farvandet var seilbart, blev
Flaaden udrustet.
Den 20de Marts 1612 beordredes Jorgen Daa paa
Raphael med sex andre Skibe mod de i de elfsborgske Farvande stationerede svenske Krigskibe. Hvis disse vare sellede ud i Nordsøen og havde søgt Tilflugt i engelske, franske,
nederlandske eller brabandske Havne, skulde han blokere
dem der l og dersom Øvrighederne i disse Bavne ruaatte
beklage sig herover, skulde han erklære, at det ikke var
hans Hensigt at forurette fremmede Magter, men kun at.
komme Fjenden tillivs, hvor han fandt ham l hvilket Kongen hans Herre forventede, at de Stater, med hvilke han
stod i Venskabsforhold , ikke vilde forhindre **). Da imidlertid de svenske Skibe endnu ikke havde forladt Elfsborg

\

ved hans Ankomst, behøvede Daa ikke at benytte den B~
myndigeIse til i fornødent Fald at gjøre Brud paa neutralt Territorium, som var hjemlet ham ved denne Instruction ; men den
er ligefuldt el talende Vidnesbyrd om, hvor dristig Christian IV
var i sin Politik, og hvor meget han stolede paa den Anseelse, han allerede havde erhvervet sig hos Europas andre
Magter. Eskadren forblev for Elfsborg og bidrog meget
til, at denne Fæstning overgav sig den 24de Mai ved
strengt at blokere den og især ved at lade 2 Skibe, under
Capilain Jens Munk paa Heringnæs ·1, afskjære Forbindelsen

'l .Sjællandske Heglster- , XV. 415. .Sjællandske Tegnelser- , XX,
442 og 464.
") .Sjællandske Begister-, XV, 422-424.
- l Ligeledes, XV, 422. .

Rustning. Eskadre i Nordsøen. Elfs-. Guld- oS Gøteborgs Erobring.
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med Guldborg. Tilligemed Elfsborg skulle 6 svenske Krigsskibe være faldne i de Danskes Hænder, der vel vare blevne
sænkede før CapiLulationen, men efter denne optoges og
forenedes med Eskadren i Nordsøen "}, Guldborg maatte
den J ste Juni ogsaa overgive sig og blev sleifet. Herefter
var Gøteborg et let Bytte og ødelagdes aldeles. Da nu
Eskadrens Hverv ved Landoperationerne Vesler paa var
opfyldt, sikkrede den Resten af Aaret Søfarten i Nordsøen
og udelukkede aldeles svenske [{rigsskibe fra denne.
Den lste April sendtes Capitain Jacob Beck paa

Lybske David med 3 andre Skibe til Øland for i Forening
med de i Kalmar stalionerede Galeler og Jagter at
blokere denne ø··), hvis Fartaler alle bleve borttagne.
Hovedflaaden, 21 store Skibe stærk under Mogens Ulfeld, afgik midt i Mai til Østersøen , hvor den udøvede et
uindskrænket Herredømme og efter Tornquists Beretping
skal have afbrændt Søderkjøbing ""].
Med 16 større og mindre Skibe overførte Godske
Linde:nov i de sidste Dage af Mai Geert Rantzau med hans
fra Togtet i Sverrig tilbagekomne Troppekorps til Øland,
der først i Juni tilligemed Borkholmsslot puany blev overgivettil den forenede danske Land- og Semagt. 12 svenske Skibe,
som under Admiral Hans Classon forlode Stokholm den
18de Juni, forsøgte vel at undsætte Øen, men bleve, saa'1 Schlegels Oversættelse af Slange, Il , 530.
" ) -Sjællundske Register', XV, 425-27.
"') UlfeIds og Vieeadmiralen , Godske Lindenov's Instrux af 16de Mai
1612 viser Krigens grusomme Charakteer, idel deri anføres: -Och
elTlerdi de Suenske halTuer hidendtIII Ingen Quarlier willel bewilge
att maaue gtores. wansehett wl delt dennom halfuer laden thlllbyde, da Schall forne. wore Admiraler Jhielsla dennom AlT !Iendenss
Folck , de Kunde hllllue mæl:tig och Jcke beflttte dennom alt
salvere dennom, som fanger, som thillforne sclredt er.' (. Sjællandske Tegnelser-, XX, 4591.
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snart de viste sig udenfor Skjærgaarden, jagede tilbage til
Barøsund med Tabet af eet forlist og to forskudte Skibe,
hvilke sidste det imidlertid senere lykkedes dem at bringe
af Grunden, hvorpaa de vare satte for at undgaae at synke ").
Elterat Elfsborg og Øland vare erobrede søgte Christian IV
fra Vest og Hantzau ' fra øst at trænge frem Ll1 det sydlige
Sverrigs Hovedpunkt Jønkjøbing, hvor Gustav Adolph havde
samlet sin Hovedmagt. Mangel paa Levnetsmidler i det
overalt edelagte Land og Mytterier blandt de fremmede
Leietropper tvang dem imidlertid til at trække sig tilbage,
forinden de naaede derhen.
Paa samme Tid mistede den danske Flaade ved Sygdom over Halvdelen af sit Mandskab, hvorfor den sidst i
Juli vendte tilbage til Kjøbenhavn. De Svenske benyttede
sig heraf til at vove sig ud af Skjærene og gjøre nogle
Rolfardipriser, men vendte løvrigt af Mangel pau Proviant
snart tilbage til Stokholm.
Da Flaaden i Hovedstaden havde faaet sit Mandskab
completeret , seilede Christian IV den I Ite August selv
med den fra Kjøbenhavn . Efter Iorgjæves at have s øgt den
svenske Fluade i Søen, tog han i Katmar en Deel Lundtropper
ombord og ankrede den 31te August udenfor Djurhuven
i de stokholmske Skjær efterat have erobret en Galei og
deels ødelagt deels bortjaget en Deel Skjærbaade, som
søgte at forhindre hans Opseiling mod Stokholm. Ifølge
Datidens Skik udæskede derpaa Illfeld ved en Trompeter
den her samlede svenske Flaade til Kamp, en Udfordring
man imidlertid ikke fandt sig foranlediget til at modtage.
Derimod forsøgte man, skjøndt forgjæves, ved nogle udsendte Brandere at fordrive vore Skibe fra den i saa lini
') Tornquist, I, 83 og 84.

Ølands Erobring. Christian IV truer Stokbolm. Lybsk Flaade,

Grad truede Hovedstads Nærhed.
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Ihvorvel han havde land-

sat en Deel Tropper paa nogle Smaaholme, kom Christian IV
imidlertid snart til den Erkjendelse, at han ikke var stærk
nok til at overvinde den Modstand, Gustav Adolpb, der
lige

havde reist sig fra Sygeleiet, mod

al Forventning

havde samlet til Stokholms Forsvar, og da det var for seent
paa

Aar~t

til at afvente Forstærkning, forlod

han den

IOde September atter den svenske Skjærgaard, rigtignok
uden at have naaet sit Hovedformaal, men dog med en
Deel Koflardlskfbe.

Under Bornholm overlod han Com-

mandoen til Ulfeld og seilede selv til Kjøbenhavn.
Hansestæderne og især Lybek havde under Krigen
forsynet Sverrig med en Mængde Fornødenheder, og da U1feld
erfarede, at en betydelig lybsk Provianteringsflaade netop
laa seilfærdig ved Travemynde , detacherede han nogle
mindre Skibe derhen, som jagede den paa Strand.

Her-

efter blev det lybske Baad tvunget til at forpligte sig til
ikke mere at ville understøtte Sverrig.
Norge behøvede under Krigen kun ved sine Skjærbaade
nt værge sig mod de smaae svenske Kapere, der langs
Skjærgaardene listede sig til dets Kyster, da iøvrigt ingen
svenske Krigsskibe vare i Nordsøen, hvor den dansk-norske
Sørnagt , som vi have seet, fuldstændigt var Sverrig overlegen.

Tillands fandt kun enkelte Strejftog Sted, da Sver-

rig havde Brug nok for sine Tropper mod den danske
Hær.

De fra Sverrig udstedte Opmuntringer til Frafald fra

Danmark fandt nat.urligviis ingen Anklang hos de Christian IV
saa hengivne Normænd.
Imidlertid led Norge dette Aar ved Indfald af de i
England og Skotland hvervede Leietropper, som søgte til
Sverrig derigjennem, da al anden Vei var spærret.

Oberst

J olzan Monnicklzaven forsøgte i August med 14-1600 Mand
9'
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først forgjæves at overrumple Trondhjem , men landede
dernæst uden Modstand fra den feige Lebnsmands Side i
Størdalens Præstegjæld. Herfra ilede han derpaa Ivers
igjennem Landet til Stokholms Undsætning og bemægtigede
sig undervejs Jemtaland og Herjedalen.

Derimod bleve

550 skotske Leietropper, der under Oberst Georg Sinklar
valgte den sydlige Vei igjennem Romsdalen og Guldbrandsdalen til Sverrig, tilintetgjorte af de tappre norske Bønder.
I denne Krig var den svenske Sømagt hverken i Styrke
eller Dygtighed den danske voxen, hvorfor Gustav Adolph
strax efter sin Thronbestigelse udstedte Kaperbreve til
Alle, som vilde deeltage i Forsvaret af den svenske Skjærgaard , og tilstod dem fuld Eiendomsret over Prisgodset
uden at afgive Noget deraf til Kronen. Det var vist for at
forsvare Handelen mod de paa denne Maade opstaaede, 1iIdeels smaae svenske Kapere, at Christian IV udstedte de
tidligere omtalte Søpasse for de senere saakaldte Defensionsskibe, hvorved disse bemyndigedes til at bemægtige sig
svensk Eiendom.

Ved aabent Brev af 27de Mai 1612 fik

de yderligere strengt Tilhold om ikke at tilføie fredelige
neutrale Skibe Overlast, hvorover der hyppigt var indløbet
Klager *).
Imidlertid ønskede Gustav Adolph meget at ende en Krig,
som udtømte og ødelagde Sverrig ; han fik derfor Jacob 1 af
Storbrittanten til at optræde som Mægler mellem sig og den
seirrige Christian IV.

Da Gustav Adolph havde undladt at

bruge den af Faderen antagne fornærmende Titel af Lappernes
Konge, .og Krigsbegivenhederne i det sidste Aur havde lært
Christian IV, hvor vanskeligt det var at bekæmpe det tappre
svenske Folk under en saa heltemodig Konges Anførsel,
'1 •Sjællandske Tegn elaer- , X-X, 461..

Skotske Tropper i Norge. Svenske Kapere og danske Def.-Skibe. Fred.
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samt Nederlandene derhos begyndte at indtage en foruroligende Stilling, var Danmark paa sin Sitle heller ikke
uvil!ig til Forlig. Ar et Møde angaaende Krigsfangernes gjensidige Udvexlirig i Knæred udviklede sig derfor efterhaanden
en her den 26de Januar 1613 sluttet Fred . . Ved Fredstraktaten frasagde Sverrig sig al Krav paa Finmarken, Nordlandene, Lapland og Sonnenborg paa Øsel ; de tre Kroner
skulde fremdeles begge Riger være berettiget til at føre
i deres Vaaben, uden at dog dertil knyltedes nogensomhelst særlig Betydning. Alle erobrede Skibe og Skyts
beholdl Erobreren; det af de skotske Leietropper tagne
Jemleland og Herjedalen fik Danmark strax tilbage. Sverrig fik ligeledes Kalmar og Øland strax samt Ret til at indløse Elfsborg, Gøteborg, Ny- og GammelødeIse med de
tilliggende Herreder inden 6 Aar mod 2 MiII. Rdlr. R. M.
Gøteborg maaue kun gjcnopbygges med Privilegier, der ikke
strede mod danske Interesser. Alle Fanger frigaves uden
Løsepenge; Handelssamqvemmet mellem begge Nationer blev
frit, og Sverrig beholdt de tidligere Lettelser i Sundtolden.

VII.

Fra Freden i Knæred til Freden iLybek.
1613-29.
Sømagtens Bestyrelse lededes i dette Tidsrum efter de
samme Princlper som i det foregaaende. Kongen førte nemlig
ved alle vigtigere Leiligheder ei alene selv Commandoen tilsøes, men tog ogsaa personlig Deel i Bestyrelsesdetaillen.
Dog udnævntes efter Mogens Illfelds Død Albert Skeel den

•
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l ste December 1616 Lil Rigsadmiral.

Han forblev i delle

Embede indtil 1623, da han efter Slanges og Holhergs Beretninger paa Grund af Uenighed med Kongen maatte træde
tilbage.

Schlegel anfører derimod i en Anmærkning i

Oversættelsen af Slange, at Skeels Afgang som Rigsadmiral
hidrørte fra legemlig Svaghed. Slange mener, at Olaus
Daa allerede 1623 blev nRigsadmiral"i men Schlegel antager, at han først ndnævntes dertil den 25de Juli 1630,
og at saaledes dette Embede har været ubesat i 7 Aar.
I -Begfster og Tegnelaer- forefindes Intet om Ske els Afgang eller Daas Udnævnelse i men den sidste nævnes deri
først den 27 de Juli 1630 som Rigsadmiral uden at være
omtalt som Commanderende tilsøes i den tydske Krig.
Schlegels Mening, at Daa først blev udnævnt til Rigsadmiral
efter Freden til Lybek, synes derfor at være den rigtige.
Til Holmens Chef udnævntes Capilain Steen Willumsen
den 3die September 1613 med 883 1/9 Rdlr. (500 Daler
Courant) aarlig Gage '). Christian IV nedsatte saaledes
yderligere Lønningen for dette Embede, der vedblev at
sortere under Statholderen paa

Kj~benhavnslot.

l øvrigt

brugtes Holmens Chef ogsaa tilsøes.
En Ordre, dateret 12te April 1623 H), til Steen WiIlumsen om at bringe Sagen angaaende en Englænders Drab
ved et Skud fra et dansk Krigsskib til Doms for IlAdmi'ralitetet Il viser, at der dengang har bestaaet en sandan Domstol, uden at det nærmere er oplyst, om dette har været
en Udvidelse af den 1587 indførte Ret paa Holmen eller
en ny Institution, som senere blev I il det Collegium, der

') .Sjællandske Beglster», XVI, 29-32.
") .Sjællandske Tegnelser», XXII, 224.

Bestyrelsen 1613-29.

Pengemidlerne.

indtil 1848 bestyrede Søetaten og
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Faste Stok.

tillige dømte i sidste

Instans i Prissuger.
Efter

II

Rigens Itegnskaber» udbetaltes til Sømagten i

dette Tidsrums 17 Aar omtrent 2,439,940 Rdlr. R. M..*)
eller i Gjennemsnit næsten 14 3,530 Rdlr. og deraf til
Materialier Noget over 87,080 Bdlr. aerligt.
Udgifterne
tiltoge stadigt indtil den ulykkelige tydske Krig.

1613 udgjorde

I Aaret

68,872 Rdlr. og stege 1624 endog

de

til 232,617 Rdlr., men nedbragtes det paafølgende Aar til

102,894 Rdlr. og t 628 til 91,219 Rdlr., medens der 1629
paa

Grund

af

Krlgsudrustninger

medgik

Noget

over

145,900 Rdlr. R . M.
Det var især Udrustningerne, som kostede mere, da
Christian IV, paa Tinden af sin Magt, ikke alene ei sparede
paa disse, hvor der var Udsigt til derved at udvide Han-dele n , men tillige brugte sine Krigssklbe i politiske Øiemed
og til at opretholde den Hølhedsret, som han tillog sig over,
hvad han kaldte,

dansk-norske Farvande.

Til den ost-

Indiske Expedition 1618 udbetaltes alene 224,900 Rdlr. R. M.,
hvoraf rigtignok 85,000 spanske Piastre (b e regn ede til 94 Sko
eller omtrent 2 Rdlr. R. M. Stykket) i Aaret 1622 ere opførte som Laan til Compagniet.

Jens Munks grønlandske

Heise 1619 kostede 5,070 Rdlr. B.. M., og efterat 1500
.søfolk 16J 5 vare udskrevne af Kjøbstæderne og paa Landet

i begge Riger til dagligt Arbeide paa Holmen og Skibene,
.s tege ogsaa Lønningsudgifterne

uJ,

medens disse faste Folks

'l De udbetalte Summer bestode af : 46 Portugaleser,

3082~ Rosenobel,
86 dobbelte og 31 enkelte Guldkroner, 647 Guldgylden og
1,205,647 Dalere.
''') Alle Gager udbetaltes I dette Tidsrum i Courantmynt, der var
! lavere end Speciesmynten. De antagne Sklbscapltalner erholdt
sarligt 200 Courantdulere og 1-2 Hofklædninger; Lleutenanterne
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stadige Brug til Skibenes Bemanding dog lettede Noget paa
Eqviperingsfondet.
Elterat sanledes Grundvolden var lagt til en fast Stok
af Søfolk O), lod Kongen en Kirke indrette for denne og de
faste EIaandværkere , og ved Befaling af 7de September'

gageredes med t 50 Daler og t Hofklædning , der ikke var hølere
anslaaet end under Frederik II. Foruden Gagen og sangodtsom fri
Bolig erholdt det faste lIlondskab Ueklædning fra ·Klædekammeret.
og Proviant fra Provlantgaardeu , til hvilken sidste alle udskrevne
eller af Domarnerne leverede Provisioner indsendtes. Beløbet
heraf kan imidlertid ikke oplyses, da Regnskaberne desangaaendeenten ganske mangle eller ere helst ufuldstændige.
De til fast Tjeneste udskrevne Sofolk skulde efter den under'
4de Juli t 6 t 6 udstedte Forordning tjene i 5 Anr og da, hvis de
ei Irivllligt ønskede at blive i Tjenesten, permitteres til eget Erhverv, men maatte ikke bosætte sig udenlands eller gaae i fremmed Tjeneste. De vare forpligtede til at tjenc i Krigstid som andre
Undersamter l men tillodes i Permittermgstlden at ernære sig ved
Skibsfart og Fiskeri uden at betale den almindelige Skat og med
Fritagelse for Vagttjenesten i de Kjøbstæder, hvor de boede, med
mindre de dreve stort .Kjøbmandskab., da de l saa Fald skuldebære samme Byrder som andre Borgere. For de Qvæstede og
Lemlæstede, som ikke kunde ernære sig selv, holdtes Hospitaler i
Roeskilde, Helsingør øg Slagelse, hvori kun Søfolk maatte optages.
(.Sjællandske Tegnelser-, XXI, 171).
Imidlertid viste det sig snart, at de i fast Tjeneste staaende
Søfolk Ikke kunde faae Hyre, naar de hjempermitteredcs fra denne,
især fordi den største Deel af de norske Skibe bemandedes med
fremmede Søfolk, hvoraf fulgte, at de Permitterede fristedes Ul at
forlade IIjemmet og bosætte sig i fremmede Lande. Derfor befalede
Forordningen af 22de Juni t 618, under Confiskation af Skib og
Gods, at ingen fremmede Matroser maatte tages i Tjeneste paa
norske Skibe, med mindre de vare bosiddende i Danmark eller
Norge. (. Norske Regtster», IV, 55).
'1 Ved Forordning af t2te November IGt8 forbødes det Enhver at
borge Kongens Søf olk. Da der efte r den faste Stoks Indretning
stedse havdes Sø foik i Kjøbenhavn til uventede Udrustninger , afskaffedes den Skik at ho lde Sø folk i -Borgerleie», og blev I dennes.
Sted en Skat udskrevet af Kjobstæderne. (. Sjællandske Register••
XVI, 368, 3G9, 370 og 4(0).

Holmens Kirke og Skole.

Udskrivning af Søfolk.

l3i

1617 bestemtes den til Sognekirke for Søetaten "]. Denne
Kirke flyttedes 1619 til en Bygning paa Holmen, hvor den
indviedes den bte September af Biskop Resen. Da den
faste Stok senere blev forøget, fandtes Kirken for indskrænket, hvorfor den 1632 ble,' udvidet og endelig 1641
fik sin nuværende Skikkelse. 1660 henlagdes under Bremerholms Kirke alle Beboerne af de ligeoverfor liggende, 1632
byggede Skipperboder , som tidligere havde hørt til Nicolai
Sogn, samt alle til Søetaten Hørende, hvor de end boede
i Staden.
Ligeledes oprettedes under 17de September 1628 en
Skole for Holmens Mandskabs Børn.
Da Skipperboderne bleve for indskrænkede til at huse
den faste Stok og ikke kunde udvides, hvor de laae, paabegyndtes Bygningen af Nyboder , udenfor den daværende
Østerport ved St. Hans Bro, og toges i Brug efterhaanden
som Opførelsen' i Aarenes Løb skred frem.
Imidlertid var den faste Stok ikke tilstrækkelig til
større Udrustninger, hvorfor Udskrivningen af de til Flaaden manglende Folk fremdeles vedblev i de forskjellige Landsdele. Da imidlertid Krigstjenesten var ilde
anseet af Almuen, unddroge mange Søværnepligtige Sig
den ved al forlade Landet. For at hindre dette underbandlede man i flere Aar med Lehnene i Norge om i
Fredstid at afløse Udskrivningen med en DMatrosskalD til
at hverve Folk for. Den 4de October 1635 bestemte derefter et DAabent Brev», al for at være fri for at udskrives
til Søtjenesten i Fredstid skulde en Odelsmand aarligl betale 1/2 Rdlr. R. M. (l Rigsort) af bverl Skippund Skat,
bver Heel- eller Halvgaard 1 Rdlr. (1/2 Daler), hver Øde-

'l

-Sjællandske Tegnelser-, XXI, 270-71.
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gaard og Strandsidder en halv Iligsdaler , en Sangmester
to Rigsdaler og en Saugdreng en halv Rigsdaler. Tjenestekarlene skulde bidrage til Bønd ernes Afgift, dog ingen
over en halv Rigsdaler. Kjøbstæd erne skulde aarligt erlægge: Marstrand 125 Rdlr., Uddevalle l 2 1/'.! Rdlr., Kongself
25 Udlr., Christiania 200 Rdlr., Tensberg 37 1/2 Rdlr., Hergen
750 Rdlr., Stavanger 50 Bdlr., Skeen 50 Rdlr., Frederiksstad
50 Rdlr. og Trondhjem 150 Rdlr. R. M. Men aller ede
Aaret efter erklærede Almuen i Bergens Lehn sig ude af
Stand til at betale Skallen, hvorfor der il?jpn mautte udskrives, og da i 1638 Ingen frivilligt vilde lade sig hverve,
udskreves de nødvendige Folk, som da fritoges for Matrosskatten, sanlænge de vare i Kongens Tjeneste "),
Skibsbyggeriet dreves hele Perioden med samme Kraft
som tidligere ved Accordarbelde. I Aaret 1619 accorderedes sanledes med den skotske Skibsbygmester Daniel
Sinklair om i Bieking at bygge et Skib paa 300 Læster, for
hvilket han foruden Skyts, Ammunition og Træmaterialiet
-erholdt 28,000 Rdlr. R. M. (14,000 Daler). 1621 kjøbtes
2 Skibe i Holland for 25,000 Specier og fra 1622 sluttedes igjen Contrueter med den fra Dmxholm 1616 løsladte David Balfour, der derefter tilligemed Sinklair byggede flere Skibe ").

I Norge byggedes stadigt især Galeier,

°l . i'iorske Tegnelser -, VI, 112, u o, 2 14, 296 og 307.
" ) Iblandt disse Skibe var der to af samme Størrelse som Balfours
Hummeren. der hyggedes af Sinclair for 14,000 Specier efter en
den 7de Februar 1628 afsluttet Accord , og to andre, som Ilalfour
Ifolge Accord af 2Gde November Aaret iforvelen byggede efter
samme Tegning og for samme Betahug. Disse Skibe vare 40-42
Alen i Kjolen og 11-13 Alen brede. Jernværket og Masterne,
Snedker- og IIilledhuggerarbeidet bekostede Kongen selv, og desuden
gaves Folk og Gier til Anobningen, Den 28de Novemb er 1628
accorderedes att er med Baltour om at bygge 2 Skille og den

L....--

Sklbsbyggertet,

Defenslonssklbene.
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og i Nakskov holdtes flere Aar et Skibsværft, ligesom der i
Itzehoe byggedes

adskillige Skibe

til Brug pau Elben.

Skyts, Ammunition og '1'ræmaterialiet leveredes stedse af
Kongen, der foruden hvad der erholdtes af Domainerne,

i Gjennemsnit

aarligt

anvendte

IO, iOD Speciesdaler til

Tømmer. Jern-, Snedker - og BiIledbuggerarbeidet udførtes
undertiden af de faste Haandværkere.

løvrigt maatte Skibs-

byggeren levere Skibet fuldkomment færdigt for den contraherede Pris, og ikke

sjelden fradroges ham Noget i

Betalingen for Mangler, der paavistes ved den strenge Besigtigelse af Skibene, som Kongen foranstaltede og ofte
.selv overværede.
De under Krigen prøvede Delenslousskibe bleve ved
Forordnlugerne af 10de December 1621,

16de og 26de

August 1622 og den l ste Februar 1623 fuldstændigt organiserede, hvorved Sømagten forøgedes i Krigstid, og Lands·delen es tidligere Forpligtelse til at stille Skibe til [{rigsbrug blev hævet.

Defensionssklhene fik Lettelser i Told-

afgifterne og andre, ved Forordningerne af 22de December
J 630 for Norge og lBde Februar 1636 for Danmark, end

mere udvidede Privilegier 0).

Disse bleve imidlertid atter

hævede for Norges Vedkommende den 16de August 1656

oo

l,

da Defensionsskibene i Krigen ei havde fyldestgjort deres
Forpligtelser.

Dog paalagdes det Admiralitetet den 22de

Juli 1657 at underhandle om at faae et Defensionsskib i
Bergen til at gjøre Tjeneste "Oj.

Under Ohristian V op-

17de Februar 1629 by~gedes to til i Nnkskov. (. Sjælla ndske Reglster»,
XVIII, 2114 og 265 og 35S. -Tegnelser-, XXIV, 242.
' ) Disse Friheder findes specificerede I -Elterretnlnger o. d. d. o. n.
Sømagt-, l, 130-34.
'·1 . Norske Tegnelser-, vm, 425.
"') .Sjællandske Tegnelser», XXXIV, IOS.

_
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toges Defensionsskibene igjen ved Forordning af 24de Mai
167 J, men skulle 1688 være opgivne af politiske Grunde,
uden at Noget desangåaende er offentliggjort. Endnu i
Begyndelsen af det attende Aarhundrede omtales undertiden
Defensionsskibe; men senere faldt de aldeles bort, da man
kom lit den Erkjendelse, at det var' hensigtsmæssigere at
bruge Krigsskibene til Handelens Beskyttelse end at opofre Indtægter afToldafgiller for den uvisse Nytte, armerede
Koffardiskibe kunde gjøre i Krlgstilfælde.
Paa denne Tid forandredes Krigsskibenes tidligere IlenævneIser, idet Skibe med to fulde Batterier kaldtes Orlogsskibe og tremastede Krigsskibe med eet Bulteri Fregatter.
Deu ved Erobringerne i Krigen allerede forøgede
Flaade bragtes ved Christian IV's indsigtsfulde og utrættelige Omsorg saavidt , at den dansk-norske Sømagt i dette
Tidsrum var en af de største i Europa.
Udgifterne til det for Sø- og Landmagten fælles Tøihus ere ikke specificerede i Regnskaberne.
Efter Slange og Schlegel findes i »Efterretnlnger om
den danske og norske Sørnagt» (I, 78-83) Oplysning
om en Deel af Anskalfelsesqvantiteterne, Reglementerne,
hvorefter Mandskaberne bleve bespiste, og Arbeidslønnen
til flere Haandværkere, der betaltes efter Accordarbeide.
Efterat den danske Flaade i Grevens Feide var gjenskabt, var der alt 1536 indført ensformet Disciplin paa
dens Skibe ved den tidligere omtalte »Ordenantz», som
tilligemed Skibsartiklerne 1555 danner Grundlaget til vore
Disciplinsreglementer. Fra Frederik ll's Regjering haves ingen
almindelige Bestemmelser desangaaende; men det undgik
ikke Christian IV's Opmærksomhed, at de ældre Reglementer
behøvede Udvikling. Delte skete først derved, at Kongen
meddelte de udsendte Flander og Eskadrer særegne Instruc-

Somagtens Betydning.
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tioner for Disciplinen ombord. En sandan til Mogens Ulfeld 1609 *) er tidligere omtalt, og Slange maa vistnok
sigte til disse Instructioner, naar han anfører, at Kongen
1615 udgav Søartikler HI.

Endvidere opbevares i Geheime-

arehivet Christian IV's egenhændigt underskrevne, almindelige Søkrigsartikler af 8de Mai 1625, som i 12 forskjellige
Afdelinger udviklede de tidligere Reglementer i Tjenestens
forskjellige Dele.

Vel formildedes derved nogle urimelige

Bestemmelser for mindre Forseelser; men iøvrigt medførte
Tidsaanden , at flere haarde Straffe bibeholdtes, ja endog
skærpedes***

l.

0) Graah's •Udkast til Danmarks Sakrlgshlstorle-, !/ii- IOS.
") Schlegels Oversættelse af Slange, III, 37.
- ) Foruden hvad tidligere havde været Lov, paalagde disse Artikler
Enhver ombord at møde til Prædiken, Morgen- og Aftenbøn og
fastsatte Pengemulkt og corporllg Revselse for at forsomme dette.
Naar Skipperne og Styrmændene vare af Iorskjellig Mening om
Bestikket , skulde de fleste Stemmer gjælde . Mandskabet deltes i
2 Vagtsqvarterer samt i Bakker (. Roder .), og de befarne Folk
underviste de ubeCarne i Bakken. Soldater og Konstabler skulde
være villige til samme Skibsarbeide som Matroserne, og Alle
hjælpe til at opkaste Batterier til Flaadens Forsvar. Ingen Chef
maatte paa Togtet afskedige eller permittere Nogen, og Ingen paa
longe Reiser bortsende Breve uden Chefens eller Admiralens Tilladelse. Fremmede Sprog maatte ei tales ombord; el heller Signaler gjores uden de Foresattes Tilladelse. Efternt Forseelser, som
Ikke vare æreløse. vore afbødede, maatte Jngen Inde den Strnlfede
dem hore . Indbyrdes Enighed pnalagdea, og Udfordringer forbødes ;
sloges man i Land. skulde den, som saaredes, kasseres og den
Anden dommes af Skibets Offlcerer. [ECter Schlegel vare de almindelige Straffe for Dueller blnndt Adelen IGIS skærpede til. at
Deeltngerne deri skulde miste deres Godser og efter Omstændighederne endog straffes paa Llvet, samt de i Tvekamp Faldne
nægtes ærlig Begravelse). Kort- og Terningspil turde kun finde
Stellombord med Chefens Tilladelse. Chefen og Næstcommanderende skulde inspicere Vagten. Naar Flenden sugtes , maatte
ethvert Skib fore sanmange Flag, Chefen "ilde; men ellers maatte
Skibene kun fore de befalede Distinctionsflag. Naar Nogen havde
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Under Europas krigeriske Forhold misbrugtes i delle
Tidsrum Kaperlet hyppigt og blev derved til stor Plage for
Handelssøfarten.

Da det laa Christian IV paa Hjerte al

overgivet et Skib, skulde Undersøgelse finde Sted. Salutter afskaffedes uden efter Kongens særegne Befaling. De Skud, som
gjordes for at tvinge Skibe til at stryge , skulde betales af dem,
der havde forsømt Strygningen . Sparsommelighed og Orden anbefaledes sæ rligt med Ammunition , Proviant og Skibsmaterialier.
PI~ udring pna ero bret Skib tillodes kun efter de Foresattes Ordre .
Alt U)tte skulde fores til KjobenhaYII for der at deles . Præsten, Skipperne, Styrmændene, Chlrurgerne og Skriverne skulde holde Bord
sammen paa almindelig Skibskost. (VelJ Uefaling af 21de September1623 var ind fort , at Chefen og Ofllcererne erholdt Penge istedetfor
Koslombord, nemlig Chefen for sig selv og 'l'[ener 33 Rdlr.
(20 Daler Courant) og for L1eutenanterne og deres -Dren ge- hver26 i Rdlr. R.1I1. (16 Daler Courantl mannedlig. (. Sjællandske Tegnelser- XXII, 288). Spirituosa og Tobak maatte Ingen have ombord; behovede Nogen paa Reiser til kolde Climater Vlin eller
Brændevlin , mantte dette kun bruges med Chefens Tilladelse.
Under . hoig . Straf forbodes det at tage Fruentimmer, Drenge eller
andre Folk ombord. Artiklerne oplæstes for Mandskabet. L1,'Sstraf fastsatles ogsan for nt modsætte sig Profossen, fOT Desertion,
Samqvem med Fjenden uden de Commanderendes Vidende og
Villic, fOT at føre Ammunition i Land, for Chef og Næstcommanderende pan eengang at være fra Skibet , Agterudseiling r frivillig
Afsondring frn Flaaden, for nt afpresse Kongens Undersnatler Noget og
for at begnae Fjendllgheder mod Andre end Fjenden : for den Skipper eller Styrmand, som uden Chefens Befaling bjergede noget
Sell , naar Fjenden sogtes , for hvem der forlod sin Post uden at
være afløst og for dep, der skjulte nogen Fan ge. Straffen Ior Tyverl, der
tidl igere, nanr det Stjunlne kun vnr af 4 Skillings Værdi, var paa
Livet , formildedes derhen , at den Skyldige skulde erstatte det .
Stjaalne fiirdobbelL, nnnr Værdien ikke oversteg <\ Skilling, hvorimod større Tyverler straffedes efter Dom og Sagens Omstændigheder. Hvo, som ranede fra Nogen inden Skibsborde , blev kjolhalet; for at forsømme eller Iorsove Vagten eller komme drukken .
paa denne. straffedes de Paagjældende ligeledes efter Dom strengt,
efter' Omstændighederne endog paa Livet. For flere Disciplinsforseelser indførtes ogsaa Straffen at springe fra Underraaen, En udførligere Extrnct af disse Krigsartikler findes i -Efterretnlnger om
den danske og norske Scmagt-, J, 9;-126.

Udrustninger mod Fribyttere.
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beskytte denne, udsendte han aarligt for at holde »dedanske og norske Strømme rene. en Deel Krydsere , hvis .
Antal endog i Aaret 1615 alene i Nordsøen beløb sig til
15 Orlogsmænd.

Da i Aaret 1627 algierske Sørøverskibe,

førte af engelske Renegater, anrellede stor Skade og bortførte flere af Indbyggerne paa Island og Færøerne, sendtes,
Capitain Prince med 5 Krigsskibe ener dem, hvorved det vel
lykkedes at forjage, men ikke at fange dem. Ogsaa i denne
Periode var det ligesom i de foregaaende Regel, at alle
udsendte Krigsskibe skulde undersøge de dem mødendeKaperes Autorisalion og Benyttelsen deraf, samt bemægtige
s!g Sørøvere. I» Efterretninger om den danske og norskeSømagt- er der for hvert Aar meddelt specificeret Fortegnelse over de mod Fribyttere udrustede Skibe, hvorlil derfor i saa Henseende henvises.

Hvor omhyggeligt der over-

hovedet vaagedes over Søfartens Sikkerhed, fremganer af',
at man under den tydske Krig, for paa den ene Side ikke
at bortsende Orlogsmændene til fjernere Farvande og paa
den anden Side ikke at lade Koffardifarten i Stikken, kjøbte lo.
Skibe Lil at beskytte Farten mellemBergen og Finmarken, samt
i J 629 fragtede et engelsk og 1630 et hollandsk Skib Lil at
holde Farvandet under Island rent "), løvrigt vare Udgifterne Lil disse Expedilioner vistnok vel anvendte, idet Orlogsmændenes hyppige Krydsning upaatvivlelig hindrede
betydeligere Fribylteruordener i vore Farvande, og Folkene.
derved erholdt en nyllig Øvelse.
Christian IV vedblev fremdeles ikke alene at overholde
den tidligere omlalte Belbedsret i de dansk -norske Farvande , men udvidede endog desværre denne til de grønlundske Kyster og til Herredømmet over Østersøen, hvilket.
vakte en Uvillie hos Naboerne og de vestlige Magter)
' ) .Sjællandske Ileglster«, XVIII, 416 og 4!12.
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der senere havde meget ulykkelige Følger for Danmark.
For at vaage over Høihedsretten og forhindre Fremmede i at
fiske og handle paa Finmarkens, Nordlandenes og Grønlands Kyster uden derlil at have løst kongeligt Pas, udsendtes de fleste Aar, indtil den tydske Krig lagde Beslag paa alle Kræfter til Landets Forsvar, smaa Eskadrer,
der allerede ere omtalte af tlere Historieskrivere og anførte
i -Efterretninger om den danske og norske Sørnagt-, Det
turde sanledes kun være nødvendigt her at tilføie nogle
derom senere tilkomne Oplysninger.
Det var ikke to Krigsskibe , som i Aaret 1614 vare i
Nordlandene for at forhindre Fremmedes Fart der, men
kun Skibet Heringnæs, hvormed Capitain Jens Munk førte
de Aaret i Forveien til Danmark ankomne russiske Gesandter til Nicolai ved Kola *). Gabriel Kruse var det ~
1615 paalagt med Leoparden, Eenhjørningen, Hector og
2 Pinker at fordre 1-200 Speciedalers Told af de Skibe,
der fiskede i de grønlandske Farvande uden at have Pas
derlil j vilde de ikke godvillig betale denne enten i rede
Penge eller i Varer, skulde han formaae andre derværende
Skibe til at hjælpe sig mod de Gjenstridige og med Magt
tvinge dem dertil. løvrigt skulde han tilholde Enhver, som
fandtes paa denne Fart, i Fremtiden kun at komme der
forsynet med kongeligt Pas "), Jørgen Daa krydsede samme
Aar under Færøerne og de nordlandske (Cyster med Skibene

Vægter og Jupiter og anholdt der 3 Fiskerskibe samt
erobrede 3 Sørøvere, paa hvilke sidste 27 Mand bleve
dræbte under Kampen.

Chefen, den Næs.tcommanderende

og 6 !\land hleve hængte, samt 55 Mand kastede overbord H).

'l .Sjællandske Register', XVI, 48, 118-19.
<Ol Jergen Dans Relation i Geheimenrcl1lvet fra Justitsministeriet,
Sknb 14, Pakke 130.

Hoihedsrettens Opretholdelse.

Convoierlng.

Prispengene for disse Skibe og nogle
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andre af Kruse

anholdte Priser ble ve, efter en af Kongen under 1ste April
1616 given lJeitemmelse, delte saaledes, at Jørgen Daas
Eskadre erholdt de to og Gabriel Kruses den ene Tredie-

deel af Byttet, efterat Kongens Andeel deraf var afholdt °l.
I Aaret 1616 var Jørgen Daa med l) Skibe igjen i de nordlandske, færøiske og islandske Farvande H). Rimeligviis har
Kongen med disse Skibe foretaget den i hans Skrivkalender omlalle Reise til Norge. Alter del derpna følgende
Aar var Christian IV med 6 Skibe under Jørgen Daa i Norge,
og det er sandsynligt, at det var disse Skibe, der senere
førte Opsynet i Øresundet med de fra Bolland kommende
svenske Skibe, og, som Slange anfører, stode under Gabriel
Kruses Commando.

Eftarat Glåckstadt var anlagt, og Stiftet Bremen var
kommet i en dansk Fyrstes Magt, stationeredes fra Aaret
1623 af ogsaa Krigsskibe paa Elben og Veseren for der
at hævde Høihedsretten **j.
Ved Convoiering værnede ligeledes Sømagten i dette
Tidsrum om Handelen, og de dertil skele Udrustninger
ere efter andre Forfattere tildeels anførte i »Efterretninger
om den danske og norske Sømagt-.

Islandsfarerne led-

sagedes hyppigst frem og tilbage af de i Nordsøen værende
Krydsere j dog udrustedes i Aaret 1629 særligt dertil 2 Fregatter under Commando af Lehnamanden paa Island Holger
Rosenkranf~,

og da det ovenomtalte Overfald Aaret i For-

velen endnu var i frisk Minde, lod man Fregatterne krydse
omkring Øen, medens Handelsskibene lossede og indtoga
nye Laduluger ?"].
' ) .Sjællandske Beglster«, XVI, 11i).
M) Sammesteds, XVII, 337 og 349.

''') Ligeledes, XVIII, 322 og 41 t.
. 10
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Christian IV benyttede en hollandsk Eventyrer Marchelis lloshauwers Ankomst til Danmark Iii at skaffe de Danske
Denne
og Norske Andeel i den rige ostindlske fliJndel.
Mand havde nemlig erhvervet sig stor Gunst hos Kongen
af Candy paa ~eilon, var af denne udnævnt til Prinds af
M1gomme og sendt til Europa for om muligt at skaffe ham
Bistand mod hans oprørske Undersaatter, som Portugiserne
understøttede. Prindsen var befuldmægtiget til at' slutte
Traktater med fremmede Fyrster, og med ham blev der i
Kjøbenhavn sluttet en Overeenskomst om at sende 300
Mand Lil Ceilon mod en Betaling af 100,000 Specier og
12 Aars udelukkende Handelsret i de. candyske Lande.
Christian IV stiftede derpaa et ostindisk Compagni og sendte
i Aaret 1618 OJfue Gedde med 3 kongelige og 2 af Cornpagniets Skike til Ostindien. Da der øm denne Expedition
haves en trykt ..Relation", og flere Forfattere omstændeligt have omtalt den, vil det være tilstrækkeligt her at
anføre Hovedbegivenhederne. Samtidig med Expeditionens
Ankomst til Ceilon døde netop Prindsen af I\ligomme, og det
viste sig snart, at Kongen var ude af Stand til at opfylde
de af hiin indgåaede Forpligtelser.

Gedde vendte sig der-

for mod Fastlandet, hvor Expedilionens først udsendte Skib
var landet, og ..Overkjøbmanden« RolandCrappe af Naiken
af Tanjour allerede havde erholdt Byen og Distriktet Tranquebar, der senere forblev i Danmarks Besiddelse i over200 Aar.
Efterat Gedde havde ordnet det Fornødne
angåaende den nye Coloni og faaet Ladninger Lil sine
Skibe, vendte han derpaa 1622 tilbage til Danmark. Som
Belønning for denne vel udførte Reise skjænkede Kongen
barn et norsk Lehn,
Paa Udrejsen havde Gedde under det grønne Forbjerg erobret 2 franske Fribyttere og sprængt en tredie i

·

Expeditloner til Ostindien og de nordlige Have.
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Luften j den bedste Pris, paa 32 Kanoner, erholdt Navnet
Patientia, og den anden kaldtes Jægeren j begge gjorde
senere i lang Tid god Tjeneste i Flanden.

Prisdømmeisen

af disse Skibe samt af et Hvalfangerskib foranledigede
imidlertid en Spænding med Frankrig, saa at man frygtede
for de dansk-norske Handelsskibes Sikkerhed. Den Eskadre,
som under Capitain Bendrik Wind i Aaret Hi22 knydsede
i Nordsøen, convoterede derfor l imod Erlæggelse -af" Convoipenge, i Efteruuret Yiin- og Saltcompagniets samt andre
danske, norske og fremmede Skibe fra Flekkerø til Spanien
og det pantelgende Foraar derfra igjen tilbage.

162~

brugtes tre, særligt dertil udrustede Skibe til en lignende
Expedition *).

Samme Aur sendtes

alter

et

Krigsskih,

Perlen, under Capitain Hendrik Hofs Commando til Ostindien, dog mere af merkantile end af militaire Hensyn.
Paa Kongens Foranstaltning foretoges ligeledes i denne
Periode en Expedition for at opdage en nordvestlig Vei til
Asien.

Den 16de Mai 1619

afse ilede

nemlig Oapitaln

Jens Munk fra Kjøbenhavn med de af det grønlandske
Compagni udrustede og med 64 Mand besatte Skibe 'EenhJormngen og Lamprenen , for at fortsætte de af Englænderne Frobisker, John Davids, Hudson og Baffin i Slutningen af det 16de og Begyndelsen af det 17de Aarhundrede foretagne Opdagelser i de nordlige Farvande.
havde

allerede 1610

med

Han

2 Skibe drevet Handel ved

Vardøhus og Nova Zembla **) og som tidligere omtalt 1614ført nogle russiske Gesandter til Kola.

Over den af ham

1619 foretugne Reise b~vel; en af Munk selv forfattet trykt
Beskriveisel

Allerede i Slutningen af August blev

' ) • Sjællandske Beglster-, XVII, 317 og 392.
Hl »Norske Regtster-, III, 3G3.

han
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indesluttet af Driviis i Havnen paa en ø under 63° l\'ordHer
brede og maatte der udholde en streng Vinter.
mistede han sit hele Mandskab paa tre Mand nær, hvormed
han, ombord i Jagten Lamprenen den 23de September 1620,
efter mange udstaaede Besværligheder, kom til Bergen ikke
blot uden at have kunnet udføre Expedilionens Formaal, men
tillige med Tabet af det største Skib, som han blev nødt
til at efterlade i Vinterhavnen.

I Aaret 1614 besøgte Kongen med 6 Skibe atter sin

Søster og Kong Jacob i England.

Desuden gjorde han

~om tidligere omtalt aarllgt Reiser til Norge, saalænge som
Krigen ikke gjorde hans stadige Nærværelse i Danmark,
Slesvig og Holsten eller Tydskland nødvendig. 1624 var

han saaledes først paa Gulland og Bornholm og seilede derefler, anden Gang i dette Aar, til Norge, hvor han
mynstrede 38 i Frederiksværn udrustede Galeier.

Til disse

Reiser benyttede han imidlertid de i andre Øiemed udrustede Skibe, saa at dertil ingen særegne Eqviperinger
behøvedes.

I dette Tidsrum holdtes, ligesom ; det foregaaende,
Vagtskibe ved Helsingør og i Storebelt
Aaret 1624 udlagdes en Fregat paa Kjøbenhavns Rhed Ir al føre Inspection med ind- og udgåaende Skibe og paasee, at de klarerede ved Toldboden *).
Endvidere brugtes Flanden i dette Tidsrum i politiske
Øiemed.

Da saaledes Hollænderne i Aaret 1613 havde

indgaaet et Forbund med Hansestæderne , der havde Udseende af at være rettet mod Danmark, og rustede
sig
.
tilsøes, holdtes 32 Krigsskibe i Beredskab, h, ilket i For-

.

.) .Sjællandske Regtster-, XVII, 521.

Kongens Reiser.

Yagtsk lbe,
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bindelse med Nedsættelsen af den under : Krigen forhelede
Sundtold bevirkede, at de hollandske Udrustninger ophørte.
Under Pauskud af at bilægge den mellem Magistraten
og Borgerskabet i Stade opstaaede Uenighed, men egen lig
for at. befordre Prinds Frederiks Valg til Coadjutor i Bremen, landsattes den 1ste November 1619 fra fem danske
Fregatter 640 Mand i Stade, som, da Prindsens Valg var
sikkret, 6 Uger efter alter droges tilbage.
Ved

det Aaret efter begyndte Anlæg af Glåckstadt

stationeredes Erik Urne med det i Itzehoe byggede Orlogsskib Nellebladet og Fregatten Raphael ved
Elben .

Størort paa

I Juli forøgedes Stationen desuden med Orlogsskibet

Spes under Gabriel Kruses Commando. *)

Rigsadmiralens

Flag vaiede denne Sommer paa Fregatten Patientia, der
tilligemed 9 andre Skibe krydsede i Nordsøen for,

som

det hed, at sikkre Skibsfarten der, men dog nærmest for
at være ved Haanden, hvis Hollænderne og Hansestæderne
skulde foretage sig Noget for at hindre. de gluckstadtske
Uefæstningsarbeider, der især . vare Hamborg
Øiet paa
Elben.

Grund

af
.

dets

formentlige

en Torn i

Hettigheder paa

Holmens Chef Steen Willumsen var 1621 med 5 Skibe
ved Helsingør for
Skibe med

at

hindre nogle fra- England ventede

Tropper, hvervede til

passere Øresundet.

polsk Tjeneste, i at

Et saadant Skib blev da ogsaa af 2

danske Skibe, efterat være afviist fra Sundet, ledsaget 50
Mile Vesten for Lindesnæs for at forekomme, at de der
ombord værende Tropper landsattes i Østerseen ").
paafølgende Aar

holdtes

aller

I det

2 Skibe i Øresund et af

samme Grund.
°l -Sjællandske Begtster-, XVII, 41-43 og 70.
•' ) Sammesteds S. 170.

lilO

1613-29.

Danmarks tiltagende Mogt og dets ved den udvidede
Handel stigende Velstand vakte imidlertid Sverrigs Skinsyge
og fremkaldte en Spænding, som i Aaret' 1624 endog blev
truende.

Gustav Adolph satte sine Grændsefæstninger i

Forsvarsstand og trak Tropper sammen mod de norske og
hallandske Grændser, hvoraf fulgte, at der paa dansk Side
ogsaa skete Forsvarsforanstaltninger. Lykkeligviis tilveiebragte dog Møderne i Knæred og Ulfsbek , som aabnedes
den 20de Mai, en mindelig Afgjørelse af de i Realiteten
ubetydelige gj.ensidige Ankeposter, og sanledes forstyrredes
dog ikke dengang det fredelige' Forhold mellem Rigerne,
skjøndt Skinsygen mellem de to Konger ikke tabte sig,
. før de ved Tydsklands truende 8ptræden mod Norden fik
en fælleds Fjende at bekæmpe.
Christian IV's ulykkelige Tragten efter at udvide sin
Magt i Nordtydskland ved at faae sine Sønner indsatte i
tydske geistlige Stifter og ved at udvide sin Høihedsret
ogsaa mod Syd i de tydske Farvande paa Elben og Veseren indviklede ham desværre mere i de tydske Anliggender, end

det stemmede med Danmarks Tarv,

Herved

forøgedes nemlig det paa Grund af Religionsstridighederne
opstaaede spændte Forhold til den tydske Kelser. Ferdinand

den 2den, og da Christian ' den Fjerde i Begyndelsen af Aaret
1625 endvidere modtog det paa barn
nedersacbsisk Kredsoberst ,

blev

faldne Valg som

det til aabenbar Krig.

Uagtet denne hovedsagentlig kun var en Landkrig, efterdi
Keiseren intet Søværn havde, som han turde lade maale
sig med .vort, ydede Sømagten dog en saa væsenlig Hjælp
ved at

transportere Tropper og Fornødenheder,

dække

Landmagtens Flanker, afholde Fjenden fra at oversvømme
Øerne og ved at landsætte Tropper paa beleiJige Steder,
at det er uomtvisteligt,

at det navnlig var sin Flaade,

Spænding med Sverrig. Krig med Kelseren . KrigsskibsstatIoner.

loJ1

Danmark skyldte den

efter Omstændighederne gunstige )

endelige Fredslutning.

Vi skulle derfor ber i muligst

Korthed fremstille Be givenhedernes Gang i Henhold Lil de
Beretninger, som d erom foreligge i Arcbiverne, og saameget mere som disse i flere Henseender væsenligt afvige
'fra, hvad Slange og Scblegel derom meddele.
Tidligt i Foranret 1625 bleve

24 Orlogskibe og 6

Fregatter eqviperede, h vorpaa Orlogsskibet Troet commanderet

af Capitain Borge Juel

og

Fregatten Markatten,

Capitain Christoffer Muat, stationeredes i Beltet og paa
Neustadter Bugten for at forhindre Lybekkerne fra at sende
Krigsammunition til de spanske Nederinnde.

Det pauføl-

gende Aar havde to mindre Skibe samme Hverv *).
Under 16de April beordredes Capltain Hendrik Wind
paa Orlogsskibet Sorte Rytter med 4 Sklhe") til Elben for
at afskjære Fjenden Tilførsel ad denne Flod; men da der
udbrød Sygdom paa disse Skibe, beordredes Eskadrechefen
den 22de Juni at landsætte de Syge

og forføle sig til

Nordsøen for der at opbringe alle Skibe, som vilde tilføre
Fjenden Tropper eller Krlgalornødenheder>").
Capltain Jørgen Ulfeld, paa Orlogsskibet Hummeren,
tilligemed Orlogsskibet Svanen, Capltaln Nt'els Rosenkrantft,
tog efter Ordre af 16de April Station paa Veseren i samme
Hensigt****).

Endnu den 12te Juli var UIfeld paa

denne

Flod; thi der foreligger en ham fra Ollendorf af Kongen
") .Sjællandske Beglster«, XVIII, 34, o~ ·. Tegnelser . , XXIII, 78
og 220.
..) Foruden Sorte R ytte r vare disse: Orlogsskibene Raphael, Capltaln
ErnBt Pricker ; Nelle1Jladet, Gnpitain OlaUl Bousen. og Fregatten
Postillionen. Capitain Jørgen Orning. (.Sjællandske Beglster-, XVIII,
34.)
.
'>Ol . Sjællnndske Tegn elser«, XXIII, 70.
....l Sammesteds S. 78, og . Sjællandske Begtster-, XVIII, 34.
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tilstillet Ordre om her at drage Omsorg for, at der vistes.
det kongelige Flag den tilbørl ige Respect. Den 2den September fik ban dernæst fra Verden Befaling Lil at gaae
tilsøes med sit Skib for at skaffe Kornskibe ind paa Veseren, dog maa han den 14de s. M. have været tilbage derigjen, eftersom han under denne Dato beordredes al sende
Hummerens og Svanens bedste Kenstabler Lil Hovedqvarleret i Verden og kun beholde 12 al' de rlugeste Lilbage
paa hvert Skib .J. Den 27 de s. l\J. tog han med 5 Skibe
Stalion paa Elben og afgav ligeledes ber Artillerister til
Armeen. Capitain Jens Munk, om bord paa Orlogsskibet
Haohesten, remplacerede imidlertid tilligemed 3 andre Orlogsskibe saml Jagten Lamprenen Ull'eld paa Veseren, og ligesom denne maatle ogsaa han afstaae Artillerisler lil Armeen ..
Midt og sidst i November blev e alle Skibene saavel paa
Elb en som paa Veseren opla gte, og Folkene sendte hjem
paa del fornødne Vagthold nær"). I Vinterens Løb sendtes.
end videre 8 halve Kartover og en Deel Geværer fra Skibene
. til Armeen.

Med de Skibe, som

havde overvintret paa Veseren,

blev Jens !\'lunk det følgende Aar paany stationeret der,
indtil ban i August beordredes til Kjøbenhavn. Kun 2
Jagter under Capitain Joachim Grabow bleve tilbage, og for
at hindre TiIl'ørsel af Ammunition og Proviant instrueredes.
han den 25de October om ikke at lade noget Skib passere
Lil Bremen eller op ad Huntenoden •••• J.
Pau Elben havde Jørgen Ulfeld aller i Begyndelsen af
delle Aar Commandoen, indtil han den 27de Mai i Uen' ) .Sjællandske Tegnelser-, XXIII, 78, liS og 119.
" ) Sammesteds , XXIII, 120 og 121. .Register . S.82.
"" ) Sammesteds, XVIII, 137 og 141•
....) Ligeledes, XXIII, 187, 221 og 25S.

Stationer paa Yeseren og Elben.

bold til

en

Kamp med Fribyttere.
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med Holland indgaaet Overeenskomst med-

4 af sine egne samt Orlogsskibet Hummeren fra Veserstationen blev beordret til at krydse under Norge isærefter dynkerker Kapere, som dette Aur huserede slemt i:
Nordsøen. Slange beretter, at han her har havt en Fægtning med et Admiralskab, bestaaende af 12 Fribytterskibe
fra Dynkerken og andre Ilavue i de spanske Nederlande,
i hvilken 2 af de fjendlige Skibe bleve brændte, 4 skudte
ioSænk og de øvrige sex satte ' ud af Stand til at holde
Søen *). Ligeledes skal han have opbragt nogle lybske Skibe,
som . vilde "tilføre Spanierne Krudt og Kugler. Da endvidere
Hollænderne klagede over, at ogsaa Hamborgerne lilførte
Spanierne Krigsfornødenheder , skulle il Krigsskibe være
sendte til Elben, hvor de toge over tyve hamborger Skibe,
der bleve erklærede for gode Priser " ],

Disse 5 Skibe maa

formodentlig have været den Eskadre, som under Hendrik
Wznd havde convoieret til Island og derefter var stationeret
iSkagerakket ""],
Efter det ulykkelige Slag ved Luller am Barenberg,
den 2; de August 1626, Grev !\:Iansfeldts Nederlag, Hertug
Johan Ernst af Weimars Død og Fyrst Gabors Tilbagetog
til Ungarn kunde de seirrige keiserlige Generaler Tt'lly og

Wallenetem anvende deres hele J.\'Jogt mod Christian IV.
Forladt af sine tydske Medforbundne maalle denne derfor"ære betænkt paa at dække sine egne Lande ved at slutte
sig til sine naturlige Forbundsfæller, det protestantiske England,

Holland og Sverrig,

Af Fjendskab mod [{eiseren

Ol l den Mullerske Kobberstiksamling paa Chrlslionsborgslot hans

Z

Afbildninger ar en Fægtnlng , der skal hove fundet Sted den t ste
Juni 1626 mellem danske og nederlandske Skibe, hvilket rtrnellgvl ls er den her omtalte.
", Schlegels Oversættelse ar Slange, m, 295 .
-Sjællandske Reglster-, xvm, 98 og 99.

···l
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understøttede desuden Frankrig Protestanterne med en Deel
Penge.
Ved Felttogets Aabning 1627

var Kongens Opmærk-

somhed især henvendt paa at forhindre Fjendens Overgang
over Elben.

Den svage Station paa Veseren blev derfor

saa tidligt paa Foram'et som muligt forstærket med 4 Orlogsskibe og 2 Fregatter" ] under Hendrik T{7~'71ds Commandø.
Denne Eskadre understøttede de

under General :J/organ

ankomne engelske og 's kotske Hjælpetropper ") og
hindrede Tilførsel til den keiserlige Hær.

for-

Da imidlertid

ikke hele Styrken behøvedes hertil, blev Wina den '.'?8 de
Juli befalet med Svanen at forstærke Eskadren, som under

Gabriel Kruse, i Forening med engelske og hollandske
Skibe, krydsede udenfor Elben, hvor kun 2
Smakker vare forblevne fra forrige Aar.

armerede

Haoheeten blev

sendt lil Holland med to danske Gesandter, og Jens Munk
forblev paa Stationen med de øvrige Skibe, indtil han den
:23de September

blev beordret til Kjnbunhavn med de

større Skibe, hvorefter de 2 Jagter igjen forbleve alene
paa Veseren med Ordre til at søge Tilllugt i Gluckstadt,
uaar Vinteren eller Fjenden gjorde det nødvendlgt , ..,.
Da Wallenstein havde sat sig fast i ~Ieklenborg, blev
Kruse den 29de August beordret at overlade Krydsnin gen
for Elben til de Allierede,

efterlade 2 mindre Skihe paa

Eideren og med sin øvrige Eskadre seile til Østersøen, for
tilligemed de 2 Blokadeskibe ved Travemynde at forhindre
' ] Disse vare Orlogsskibene Svanen, Cnptn . Hendrik Wlnd; Humm eren,
Captn . J ens Munk ; Nellebladel, Captn . Chris loffer Muat, og Havhesten , Capln . Lukas Hendriksen ; Fregatterne Flensborg, Captn.
Søren lln rboe og Gribben , Cuptn , Jacob Isebrandt.
") -Sjællandske Hegister« , XVIII , 188 og 180, -Tegnelser-, XXIII,
2!l2 og 301.
'''') .Sjællandske Teguelser-, XXIII, 350 og 387.
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Tilrørsel til de af Fjenden besatte Bavne samt Troppeoverførs el fra disse til Hertugdømmerne og de danske Øer,
dog uden at forstyrre Handelssøfarten *).
I September
forstærkedes Eskadren endvidere fra Kjøbenhavn med Orlogsskibene Justitia, Victor og Fregatten Poetillionen: Da
Fjenden havde overskredet den holstenske Grændse, førte
en Deel af Eskadren Infanteri og Kavalleri paa Transportskibe fra Øen Pøl ved Vismar til Jylland, hvor Kronprindsen samlede Tropper for i Forening med Armeen, der var
retireret til Fyen, at true den Irern-ykkende Fjende. For
at tilbage erobre eller ødelægge alle Skibe og Fartøier, som
vare faldne i Fjendens Magt, stationeredes Galelen Marstrand
i Middelfartssund. Da Fjenden derpaa sidst i October
endog overskred den jydske Grændse, sendtes 3-4 mindre
Krigsskibe til den jydske Østkyst for at forhindre den
keiserlige Armees Overgang til øerne. Ogsaa ved Lolland
bleve sidst paa Aaret 2 mindre Krigsskibe stationerede for
at sikkre Farvandene mellem Smaaøerne mod ljendlige
Overfahl **).
Forstyrrelsen af hele den lybske Fart ved de danske
Krydsere tvang endelig Lybek til, uagtet alle Wallenstelns
-Overtalelser og Trusler, at slutte sig til det protestantiske Parti, hvorefter det tidligere u~stedte Forbud mod
lybske Skibes Fart blev hævet.
Imidlertid vedblev Fjendens Slreifcorps, skjandt Gene:'
ral Morgnu endnu kjækt holdt sig i Stade, efterat Holsten
og Slesvig vare erobrede paa Krempe og GliickstadL nær,
at trænge videre frem 'i Jylland, og tilsidst var hele Halvøen
') Endeel Geværer og-Ammunilion blev anholdt af Eskadren og sendt
til Kjobenhavn. (. SjælJ. Tegnelaer- XXIII, 391.)
" ) .Sjællandske Ileglster -, XVIII, 200,210, 211. 215 og 235. .Tegnelser- , XXIII, 330, 371, 372, 379. 380, 390, 392, 393 og 403.
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i hans Magt.

en Skrivelse til Rigsraadet, dateret Dalum

den Ste October, oplyste Kongen delle

o~,

al han ikke

havde kunnet modstaae fjenden, fordi Hertugen af HolstenGollorf understøttede denne, og fordi hverken Rendshorg
eller noget andel fast Punkt kunde forsvares paa Grund af
den paniske Skræk, som havde bemægtiget sig Alle.

Da

delle llgesaa lidt havde været at forudsee, som at Fjenden
med Stade, Krampe og Glu ckstadt i Ryggen vilde vove
sig saa langt op paa Halvøen, ha vde der ikke været Andet
for Kongen al gjøre end at redde Resten af Armeen til

*,.

Fyen og derfra forsvare de danske Øer
Disse vare
ornglvne af Krigsskibe, sau at man fik Tid til ' al komme
til Besindelse og Iaae den svækkede Tillid tilbage.
Det Held, som hidtil havde fulgt de keiserlige Vaaben,
og især den danske Halvøes lette Erobring havde imidlertid
hos den ærgjerrige Wallensteln vakt dristige Forhanbnlnger
om selv al kunne opkaste sig til Herre i det nordlige
Tydskland. Han var nemlig af Kelseren bleven forlehnet med
del erobrede

~Ieklenborg

saml udnævnt til kelserlig Admiral

over Østersøen, og alle hans Bestræbelser gik nu ud paa at
skabe en Flaade, der kunde tilintetgjøre den danske og
føre

ham

over til vore øer.

Lykkeligviis havde Don-

mark imidlertid baade en kraftig Sømagt og en Konge,
som

forstod al bruge den.

Saasnnrt Fanandel var seil-

bart 1628, vaiede Cliristian IV's Kongeflag paa Orlogsskibet

Hummeren, og kort efter lellede han for at gjøre et Angreb paa Femern.

Den Ste Marts beordrede han fra Nak-

skov Hendrik Wt'nd Iii merl 4 Fregatter og 2 Galeier at
convotere en D eel Skibe og Farteler. som havde Soldater,
Skyts og Ammunition ombord, fra Rødby til Femersund.
" -Sjællandske Tegnelser», XXIII, ;j!J,j og 3!J6.
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Selv seilede han med Orlogsskibene Hummeren, Bavnesten
og Nakskov samt alle Transportskibene snn betids fra Albuen, at hele Expedilionen mødtes paa summe Tid i
Femersund "'). Her landsattes "ed Pullgarden 3,000 Mand,
som erobrede Øen og gjorde 500 Krigsfanger, som Indbyggerne i deres Forbillrelse mod de Keiserlige for Størstedelen ombragte. Skibene bemægtigede sig desuden 80 Fartøier , som Fjenden havde samlet for at gjøre Landgang
paa Lolland og Falster, hvad der saaledes afværgedes. Der_ næst overrumplede Kongen med 2,000 Mand Ekernførde, hvor
300 fjendtlige Soldater næsten alle bleve uedsablede, fordi
de sprængte Kirken, hvori de havde indelukket sig. Et
Angreb paa Kiel, som herefter foretoges, mislykkedes derimod og koslede os næsten 200 Mand Tropper foruden
endeel Skade paa Skibene. Kongen lagde sig nu i Fernersund, hvor tlere Krigsskibe stedte til ham, og paa Vagriens
Kyst landsatles derpaa 1,000 Soldater, som forskandsede
sig ved Grossenbrode , men af Fjenden snarl bleve fordrevne. Fra Femersund forstærkede Christian IV de strax ved
Farvandenes Aabning til Øernes Beskyttelse mod ljendlige
Landgange p~ forskjellige Steder oprellede Skibsstationer.
I)en 16de Marts detacheredes Hendrik Wind til Elben,
til hvilkel intet Skib maatte tilsiedes Adgang uden at være
forsynet enten med dansk, fransk, engelsk, svensk eller
hollandsk Pas. Alle fjendlige Skibe eller saadanne, som
tilførte Fjenden Noget, skulde opbringes, og de, som vare
ladede ' med Korn, sendes til Gluckstadt. Herhen skulde
ogsaa alt opbragt Salt, Kjød og Humle sendes, det øvrige Prisgods derimod til Kjøbenhavn. Med de engelske og hollandske
Krigsskibe paa Elben var det paulagt Wind at vedligeholde
Ol .Sjællandske Beglster»,

xvm,

291.
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den venskabeligste Forbindelse og fuldkomneste Overeensslemmeise i alle Foretagender, der gik ud paa at tilføie
Fjenden Skade.

Da Veseren var i fjendlig Magt, maatle

intet Skib tilstedes Adgang dertil.

Behøvedes flere Smaa-

fartøier, skuld? man fragte saadanne *).
Med 13 Skibe **) forsøgte de Allierede midt i April
forgjæves at undsætte det haardt betrængte Stade.

De

fjendlige Batterier forhindrede nemlig Skibene fra at nærme
sig tilstrækkeligt; dog lykkedes det at bringe 14 fjendli ge
Proviantskibe med tilba ge til Glnckstadt,
og fler e

~ndre

Slange, Bolberg

Historieskrivere mene, at Kongen selv var

tilstede paa E lben ved denne Leilighed;

men allerede

Schlegel har gjort opmærksom paa det Urigtige i denne
Antagelse.

Der foreli gger nemlig deels en af Kongen den

9de April i Femersund udstedt Ordre til Capitain Protz
Mundt om med Orlogsskibet Bavhesten, Den Kjøbenhavnske
Fribytter og en Pinke at bemægtige sig eller ødelægge
nogle i Gribsvalde under Bygning værende Skib e, deels en
ligeledes af ham

den 20de s. M. i ~'øhenhavn und er-

skreven Befaling til Capitain Ernst Pricker om med Fregatten

Sælhunden,

Galeierne Ravnen,

Capitain

Truid

Petersen, og Vildsvinet, Capitain Beyer, at afgaae lit Stral-

.) .Sjællandske Register-, XVIII, 292 og 204.

·'l Hvormange af disse Skibe, der have været danske, er ikke oplyst.
Fra det foregaaende Aar vare 2 mindre Skibe paa Eideren og 2 Smakker
pna Elben. Wind havde i Fernersuud Commandoen over 4 Fregatt er og 2 Galeier; men hvormange Skibe han forte med sig
til Elben er ubekjendt. At Orlogsskibet Nellebladet og Fregatten Markatten samt flere Galeier have været der, sees deraf,
at diss e beordredes at over vintre i GHickstudt; ogsua omtales
i -Beglster og 'I'egnelser», at Oriogsskibene Hummeren, Spes,
Lindormen, Patlen tia og St. Anna samt flere mindre Skibe have
været der. (. Sjælla ndske Tegnelser-, XXIV, t t 2, l t7 og t;) l.
-B egtster -, XYIlI, 32.3.)

Begivenheder paa Elben og i østersøen.
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sund, for der at yde Magistraten Bistand mod Fjenden "].
For at kunne have været ved Stude paa den angivne Tid,
skulde Kongen følgelig tilsøes, thi paa anden Maade kunde han
i Øieblikket ikke komme dertil, i mindre end

ti Dage have

tilbagelagt over t 50 Mile frem og tilbage og dertil i al Fald
have havt forskjellig Vind.

Men ligesom dette i og for

sig syn es lidet sandsynligt, er det næsten umuligt at antage, at han pua en Tid, hvor hans Nærværelse paa Hovedkrigsskuepladsen ved Øerne saa at sige var uundværlig,
skulde have begivet sig paa en Reise, der i bine Tider i
Tilfælde af Modvind let kunde have medtaget 1-2 Mnaoeder.
Hendrik Wirid forblev paa Elben, til han den 17de September blev beordret li! Østersøen

Hl.

Allerede i Februar

krydsede Capitain Protz Mund t med Orlogsskibet Havhesten,
Fregatten Sælhunden og nogle mindre Skibe ved de meklenborgske Kyster

og borttog riller ødelagde der en stor

Mængde Smaafartøier, som Wallenstein havde samlet til
sine projaetejede Landgange:

Ligeledes forsænkedes Ind-

løbene til Rostok og Varnemynde, og de tydske Skibe,
• som byggedes og bleve udrustede i Vismar dg Gribsvalde,
ødelagdes.

Paa Bostokrhed holdtes stadigt et Orlogsskib,

og da Kongen forlod Femersund, stationeredes 6 Smaaskibe
paa den holstenske Kyst og 6 andre nordefter indtil Lillebelt for overalt at værne mod fjendlige Landgangsforsøg
fra de tydske Kyster ***).
Størst Opmærksomhed i Østersøen vakte imidlertid

Btralsund delle
Hansestad

Åar.

Denne

dengang

endnu mægtige

kunde Wallcnstein nemlig ikke formaa til fri-

villig all underkaste sig og anvendte derfor sin hele Kraft
' ) ,SJællandske Begtster», XVIII, 298, 300, 301 og 302 ,
" ) Sammesteds, XVIII, 354.
"'l ,SJællandske Ileglst er -, XVIII, 2
96, 97 og 98,
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paa at erobre den. Det lykkedes imidlertid Christian IV saa
fuldstændigt at forekomme dette, at ikke alene den stolte
Fjendes Magt derved belydeligl svækkedes; men al Slralsund
endog senere kunde blive et Hovedpunkt for de seirrige Skarer, hvormed Gustav Adolph frelste Protestanterne fra det
katholske Parties Under.lrykkelse.
Det er ovenfor om lait , at en Fregat og 2 Galeier
allerede den 20de April afsendles fra Kjøbenhavn til Stralsunds Forsvar. Da Staden truedes med Beleiring, søgte den
yderligere Hjælp hos Christian IV, som ogsaa tilligemed Folk
og Ammunilion sendte den den dygtige Oberst Hendrik:
Holck til Commandant og lod Protz i\lundt krydse udenfor
Nydyb, hvor denne ødelagde alle de Fartøjer, som den kejserlige Feltmarskal Arnheim udsendte for at forhindre
Landsætningen af de Forstærkninger, Danmark stadigt senere
sendte Staden.

Efterat Wnllenstein sidst i Juni selv havde

overtaget Ledelsen af Beleiringen og svoret at ville erobre
Stralsund, "om den end hang med Je~nkjeder ved
Himlen", blev Angrebet endnu heftigere; men Borgerne
og den danske Besætning, der nu tillige erholdt svensk •
Hjælp, værgede sig saa tappert, at Wallenstein efter betydelige Tab dog rnaatte ophæve Beleiringen sidst i Juli.
Hidtil havde Gaoriel Kruse I der i Slutningen af April
med Orlogsskibene Victor, Hummeren og Fregatlen Flens-

horg var kommen til Østersøen I som den ældste Capitain,
ført Commandoen der; under ham commanderede Protz
Mundt Eskadrene paa de forskjellige Stalioner. Begge kaldtes
efter Dalidens Brug I saalænge Togtet varede, "Admiral n ,
og derfra hidrører, at flere Forfattere have tillagt dem denne
Titel, som imidlertid paa hiin Tid kun med Rette tilkom
Rigsadmiralen.

Stralsunds Beleirlng.

Eskadre i østersoen.

J 61

I August var Kongen selv ombord paa Flaaden i Østersøen og bemægtigede sig med denne Usedom, Volgast og
Peenemynde, hvorfra han dog enerat bave tilføiet Fjenden
betydelige Tab nødtes af overlegen Magt til at trække sig
tilbage.
Imidlertid valgte Strnlsund den i Polen med saa meget Held kæmpende Gustav Adolph af Sverrig til sin Skytsberre, hvortil Christian IV gjerne gav sin Indvilgelse, da
det var ham om at gjøre, at Fjenden ikke fik Staden i
sin Magt. Først i September begyndte WaIlenslein nye
Beleiringsarbeider mod Staden; men da han havde faaet
Leilighed til at overbevise sig om, at de lo Konger vare enige
om at forsvare d en til det Yderste, blev han snart kjed
deraf og trak sig atter tilbage.
Da Christian IV forlod Flaaden, delte lian denne i
2 Eskadrer under Gabrt'el Kruse og Hendn7c Wind, der
efter Lodtrækning vexelviis førte Overcommandoen. Ved
Instruxer af 15de og 17de September panlagdes det dem
at holde sig udfor de Punkter af den tydske Kyst, hvorfra
Fjenden kunde formodes at ville foretage Noget mod de
danske Øer, og af al Magt søge at tiliotetgjøre slige Anslag.
En Trediedeel af Skibenes Besætninger vare Soldater for ved Landgange at kunne ødelægge enbver Forberedelse, Fjenden maatte gjøre til Dannelsen af en Søstyrke, Uden at det er bekjendt , at Noget af Betydning
er forefaldet, op!agdes derpaa ved Viuterens Komme 1 Orlogsskib, 4 Fregatter og 1 Galei i Nakskov, hvorimod Resten
af Flaaden vendte tilbage til Kjøbenbavn *),
Efter det mislykkede Forsøg paa at bringe ham Undsætning nødtes General Morgan af Mangel paa Fornødenheder
' ) .Sjællandske Register', XVIII, 335-36, 354, 55 og 56.
ser', XXIV, 180 og 212.
11
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til den 7de Mai at

slutte en Capitulation, hvorved Stade

vel kom i keiserlig Magt, men Besætningen efler 6 Maaneders Forløb igjen kunde bruges i dansk Tjeneste. Ogsna Krampe maatte af Mangel paa Levnetsmidler cnpitulere
midt i November, mod at Garnisonen erholdt fri Afmarsch til Gliickstadt. Denne Fæstning holdt sig ved Hjælp
af de danske Orlogsmænd og tilføiede ved kraflige Udfald
de kelserlige Tropper, der indesluttede den , saa betydelige
Tab, at de nødles til al fjerne sig.
Uagtet Fredsunderhandlingerne i Lybek allerede begyndte i Januar 1629, hvilede de danske Vanben dog ikke,
og det Held, der delte Aar ledsagede disse, bidrog væsenligt til at nedslemme de i Begyndelsen opskruede kelserlige Fordringer.

Først ind i Marts vare Farvandene aldeles

fri for Is og Flanden udrustet. Ligesom de foregaaende
Aar maatte man hverve fremmede Søfolk *) til at cornpletere Skibenes Bemanding med, og sansnart dette
var skeet, stationeredes Krydsere paa samme l\laade som
tldligere i de danske Farvande, deeIs for at yde lleskyttelsr. mod mulig Overlast, deels for at afskjære Fjend en
Tilførsel.
Orlogsskibet Hummeren, Fregatterne Mynden, Flyvende
Fisk, Sællumden , Baren og Gale len HJorten, der som
oven anført havde overvintret i Nakskov, fik Hendrik W ind
den 9L1e !\Jarts Ordre til at gjøre sellklare Hl. Slange •••)
beretter, at denne derpaa med 9 Skibe blok erede Vismar,
hvor de Kelserlige søgte at samle en Sømagt for dermed
at angribe de danske Øer, og hvorlil der fra Danzlg vare
ankomne 7 polske Krigsskibe, samt at Danzl g for at have
' ) -Sjællanrlske Tegnelser», XXIV, 2':;0.
" )' Summesteds. S. t l:l og • Beglster-, XVIll, 395.
mJ Sclnegels Oversættelse ar Christian IV's Histori e, III , 3 3.
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hjulpet til, at disse Skibe kom til Vismar, senere i en Række
af Aar maatte betale dobbelt Sundtold "),
Det sidste og med Hensyn til Fredsafslutningen betydningsfuldeste Krigsforetagende i dette Aar var General
Morgans Landgang paa Vestkysten samtidig med Kongens
paa Østkysten af Slesvig. Morgan understøttedes af de
paa Elben liggende samt nogle fra Kjøbenhavn afsendte
Krigsskibe **), medens Kongen til sine Operationer benyttede alle øvrige disponible Skibe, saa at denne iberegnet Transportfartøierne skal have havt omtrent 150 Seilere
samlede. De henirnod 10,000 danske Tropper, der sanledes
paa een Gang stode i Slesvig, tvang Hertugen af HolstenGottorp til at bortvise alle keiserlige Tropper .fra sit Land,
og truede som en Følge heraf den Deel af disse, der befandt sig i Jylland, sna alvorligt, at man i al Hast sluttede Freden i Lybek den 12te Mai.
Denne indb efattede foruden Danmark og Keiseren ogsaa alle disses Allierede. Christian IV forpligtede sig derved til ikke at blande sig anderledes ' i Tydsklands Anliggender, end det tilkom ham som Hertug af Holsten, og
ikke at søge at forskaffe sine Sønner tydske Stifter eller foretage Noget mod Keiserens Regjering. Denne paa sin Side
lovede ikke at blande sig i Kongerigernes og Kongens souverairre Landes Anliggender. Tillige vedtoges det, at alle
fremtidige Stridigheder skulde bilægges i Mindelighed eller
afgjøres ved Voldgill. Hertugen, af IIolsten-Gottorp erholdt
de erobrede Øer Femern og Nordstrand sa mt de ham tiI-

'l

Da de Keiserlige fordrede Told, hvor de i østersøen havde Magten, søgte Christian IV Repressalier herfor ved at indkræve Told
ved Rygen og statlonerede i den f.llledning 2 mindre Skibe der.
(.Sjællandske Heglster-, XVIII, 404 og 406.)
" ) Sa mme. teds, 408 og 9.
il'
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hørende Dele af Føhr og Sild tilbage, dog at den
Krones Ret til disse Lande forbeholdtes. Endelig
Kongen ikke at lade nogen Fyrste elier Deel af del
ske Rige undgjælde for, hvad der var foregaaet i

danske
lovede
romerKrigen.

De keiserlige Tropper skulde forlade Kongens Lande uden
videre Godtgjørelse, og alle Krigsfanger- frigives uden Løsepenge. Derimod reserveredes Kongens Ret med Hensyn til de Fordringer, han havde hos den nedersachsiske
Kreds fra før Krigen.
Saaledes endtes denne Krig rigtignok uden lige fremt
Tab af Land j men Rigernes udtømte Finanser og Fjendens
Udsugeiser paa Halvøen føltes længe efter, saa meget mere
som Danmarks før Krigen saa blomstrende Handel ved
denne havde faaet et ubodeligt Knæk. Sømagten havde
vel i denne Krig hævdet sit gode R.y; men den Lethed,
hvormed Halvøen var bleven erobret, havde kastet en Skygge
paa Hæren, som det tappre Forsvar af Stralsund og det
sidste heldige Felttog ikke havde formanet at udviske. Slemt
var derfor det Knæk, Christian IV's Anseelse havde lidt
i Europas Øine; men værst af Alt var dog den Kundskab,
Danmarks Fjender under Krigen havde faaet Lil dets svage
Sider, en Kundskab, som de desværre senere kun altfor
godt forstode at benytte.

vm.
Fra Freden i Lybek til Christian IV's Død.
1630-48.
Til Trods for sine sidste Aars ringe Krigslykke , sine
huslige Sorger og de mange Vanskeligheder l den gjen-
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stridige, egenkjærlige Adel *) beredte ham, vedblev Christian

IV dog med usvækket Iver selv at styre Sømagtens vigtigere
Anliggender til sin Død. Ihvorvel han imidlertid endnu i sit
67de Aar udviklede en ganske ualmindelig Kraft l idet han
i Slaget paa CoIbergbeide selv efter at have faaet flere
tildeels betydelige Saar, ikke opgav Commandoen, men
vedblev at slynge Død og Fordærvelse over Fjenden, kunde
det dog ikke være Andet, end at den med Alderdommen
uundgaaeligt følgende Skrøbelighed efterhaanden maatte
tvinge ham til mere og mere at overlade den indre Detail til Andre, og disse vare desværre hverken i Besiddelse af
hans Nidkjærhed eller hans Dygtighed. Den naturlige Følge
heraf var, at Sømagten i dette Tidsrum i flere Henseender
gik tilbage.
Den efter Freden i Lybek til Rigsadmiral udnævnte
Olaus Daa forblev i denne Post til sin Død den 301e Marts
1641. Efter ham erholdt Jørgen W~nd 1643 denne Charge,
men døde allerede Aaret efter den 8de Juli af de i Slaget
paa Colbergheide erholdte Saar.
Offue Gedde og Niels
Tralle bleve derpaa den 19r1e Marts 1645 udnævnte respective
til RigsadmirnI og Rigsvieeadmiral , hvilket de vedbleve at
være den øvrige Deel af Tidsrummet.
Steen Willumsen afløstes den 28do October 1630 som
Holmens Chef af Erik Ottesøn, der kun erholdt en narlig
Gage af 500 Speciesdaler uden yderligere Emolumenter *),
hvorimod han oftere udcommanderedes tilsøes. I hans
Sted beskikkedes OhM'stoffer Lindenav den 25de Januar
1645 til Oberstlleutenant og Holmens Chef med 600 Species aarlig Gage, sædvanlig Hofklædning samt Fourage til en
Hest, og han beklædte endnu denne Post ved Christian [V's
0) -Rlgsraadsbreve., 55, 56, I, l Gehelmearchivet.
" ) -Sjællandske Reglster-, XVIII, 51.
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Død O).

løvrigt var Holmen som tidligere underlagt Kjøben-

bavns Statholder, indtil Corfitz Ulfeld 1643 fra Statholder blev
udnævnt til Rigshofmester og som sandan beholdt Søetatens Civilbestyrelse , der, efterat Kongen ikke længere var

i Stand til selv at controJlere Alt, ikke alene ei skal være
ført med den tidligere kloge Sparsommelighed, men endog
været Gjenstand for en Deel Underslæb ""j.
Efter Rigsregnskaberne udbetaltes i Alt til Søma ....ten i
Tidsrummels 19 Aar 4,289,860 Rdl. ""), eller i Gjennemsnit
Noget over 225,;80 Rdi. Rigsmynt aarligt , altsaa over 80,000
Rdi. mere end i det foregaaende Tidsrum, skjøndt der i Christian
IV's tre sidste Levenar kun lilstodes i Gjeunemsnit 92,580 Rdi.
narligt. Til Materialier bru gtes benimod 95,200 Rdl. aarligt,
hvoraf Noget over 4 I ,000 anvendtes til Tømmer.

Det var

altsaa Lønningerne og Eqvlperingsomkostnlagerne ved de
betydelige Ildrustninger, især i den svenske Krig, der udfordrede saa mange flere Penge end tidligere.
For Skibsankere betaltes 20, for Kakkelovne 16, for
St angjern 10, for Tin 56'.!/a-80 l for Kobber 70, for Kobb erpl ader 80, for Messing 66%, for Bly 8'.!/2- I 2, for Bør

16-21:i 1/'.! og for Hamp 14-16 Speciesdaler Skippundet.
Stenkul kostede 8 1/2- 10 Specier Læsten, Tjære 2-3 1/2 og
Beg 5 Specier Tønden.

For 1 Favn Brænde beregnedes Il/a

Speciesdaler og for el Par Sko 64-68 Sko Rigsmynt.
I Aarene 1634 og 35 udbetaltes 66,875 og 1639 og 40
omtrent 74,000 Specier til ostlndiske Expedilioner.
Solen, der brugtes til den sidste af disse,

Skibet

kjøbtes for

10,000 Speciesdaler.
' ) .Sjællandske Beglster- , XXI, 328-33.
Ol) -Danmurk under Adelsvælden-, IV. 19.
''') 3,431 Bosenobel. 3,268 Guldgylden• 2,102, 210 Daler, 80 1 Sko il.
96 Sko og 30,874 Daler 4 Sko il. 80 Sko

Pensem idlerne.
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Henimod 40,000 Rdl. R.. M. udbetalles for accorderet
Skibsbyggerarbeide til Daniel Sinklair, David Balfour og Hollænderen Peiter Michelsen ,
gede eet Skib.

I ltzeho

hvilken sidste dog kun byg-

bleve flere

deriblandt Orlogsskibet Trekroner

fladgaaende

byggede.

Den

Skibe
28de

April 1633 blev der sluttet Contract med Christoffer Gjøe
om, efter en af Balfuurs Tegninger, at bygge et Skib med

42 Alens Kjøl, 13 Alens Dæksbjælker og 1)1/9 Alens Stevne.
For at levere dette se ilfærdigt,

paa Masleræer og Jern-

godset nær, lovedes ham 7,000 Specier "),

Samme Aar

hyggede Skibsbygmester Svend Fregatten Delmenhorst i
Norge "O).
Til dt forestaae Reparationsarbeidet med de faste Ilaandværkere blev Skibsbygmester Johan 'Brandt den 29de August 1636 ansat med 333 1/lI Rd!. H. M. aarlig Gage og
samme Kostportion ,

som Skipperne erholdt j den 22de Mai

-det paafelgende Åar antoges

endnu

en Skibsbygmester

Svend Andersen med 800 Hdl, R. M. aarlig Løn, hvilket
Beløb derefter ogsaa lilstodes Brandt 0"").
Efter Balfours Død blev Englænderen Jacob eller Jonas
Rubbiness 1641 Skibsbygmester med en fast Gage af 1,920
Rd!. R. M.
'Oppebar) j

(næsten det Dobbelte af hvad Holmens Chef
men med barn synes der ikke at være afsluttet

noget Accordarbeide.

Derimod oplærte han Constructions-

elever, hvad der dog først kom til Gavn i Slutningen af Aar.h un dr edet.

Som Underskibsbygmester ansattes den l lte

Juni 164i hans Søn James Hubbiness med 600 Rdl. 1\.. M.

aarlig Gage """0).

Endnu maa bemærkes, at en Skibsbyg-

.) -Norske Begtster-, V, \.i1-43.
Tegnelser-, V, 323.
- , .Sjællandske Beglster«, XIX, 431, ,,04 og 5.
- ) Sammesteds, XXI, 670.

·'l ..Norske
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mester Rybling i Aaret 1645 blev sendt til Norge for der
at bygge et Skib, hvortil Statholderen Hannibal Sebested
bekostede Træ- og Jernmaterialet ").
Skjøndt Accordarbcidet for Skibsbygninger synes at
være ophørt med, at der 1643 udbetaltes 1,000 Specier
for Tre Løver, rimeligviis fordi Kongens tiltagende Alder
vunskellggjorde ham Controllen, forsømtes derfor ikke Flaadens Vedligeholdelse. Af Regnskaberne fremgaaer det saaledes, at der stadigt var et Skibsværft i Gang i NakI

skov, og at der i Norge byggedes flere Skibe og Galeler
samt Skure for disse sidste. 1630 bleve Galeierue dog
sendte til Kjøbenhavn, da det blev Lehnene for besværligt
at vedligeholde dem **).

Paa den befæstede Christiansø i:

Flekkerø anlagdes 1636 en Reparationsbradebænk m).
For at forskaffe Flaaden Maste- og Rundholtstræer,
som man dengang endnu ikke forstod at sammensætte af
flere Stykker, indskærpedes under 6te December lli30 Lehnamændene i Norge den allerede tidligere givne Befaling at
frede om Kongens og Kronens Masteskove der

og at ud-

kjøbe Alle, ?om havde Deel i disse, sanledes at deraf aarligl
mindst kunde erholdes" 60-70 Mastetræer ****). Af3 aabne
Breve, daterede den 28de Juni 1632, fremgaaer, at der
paa

den

'rid var

indrettet

Masteskove

i Fyri8dalen~

i Eskelands, Garsekjøns, Bjørnestads , Veers
Skove; i Ringeriget: i Øreskov ,

og Næppe

Findt Karnasen

Skov

sønden for Marsstemmen, Bramsskov , Kraasdulsskov, Ouensunds, Mellingen og Næsougenskove til søndre Frogsgaard,
Ballerud og 0degaardsskovene. Endvidere fremgaaer det
' ) ·Norske Tegnelser-, VII, 265.
Sammesteds, V, 101.
"') .Norske Begtster-, IV, 560.
••••) . Sjællandske Begtster-, XIX, 370.
h)

Illasteskove I Norge.
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af det 3die aabne Brev, at Statholderen, Rigskansleren
m. fl. havde erholdt Befaling til at udsøge nye Masteskove
i Hedemarken og Østerdalen, samt at Veiene skulde istandsættes saaledes, at Mastetræerne uden at lide Skade kunde
transporteres derpaa. Naar Kongen aarligt erholdt 11/'.! Tylter, 18-20 Palmer tykke Master, maatte Vedkommende
selv udføre 40'*). Under 2Jde Januar 1633 blev der nedlagt
Forbud mod at hugge og udføre Egetømmer i en Desl Skove i
Stavanger, Lister, Mandals , Nordens og Nedernæs Lehnene,
da det alene skulde forbeholdes Flaaden **).
Endnu den 6te Februar J 647 befalede Christian IV
Rigsadmiralen at overveie, før Berredagen samledes, hvad
der behøvedes for at bringe Flaaden , »hvor udi dog en
stor Deel af Rigets Velfærd bestaaer«, igjen saaledes paa
Fode, at den kunde være i tilbørlig Forsvarsstand, især da
Naboerne »dagllgen forstærke sig' til Søes ,« samt om Midlerne til at tilveiebringe, hvad der manglede dertil ***).
I en Skrivelse af 3die December 1635 lovede Rigs..:
randet at lilveiebringe 60-80,000 Rdl. R. 1\1. til Bygningen af en Dokke, uden at der iøvrigt vides Noget om,
hvorvidt dette Arbeide er kommen til Udførelse ****).
Sluttelig skulle vi her meddele Kongens egenhændige
Optegnelse over »den store FJaade 1.629 (?)u
I. Argo. . . . . . . . . . . . .

2.
3.
4.
5.
G.

Sl. Sophia.
Recompens .
Pat lentia. . •
Rode Love .
St. Anna

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
•

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. .
• .
. .
..
,

t).

Gabriel Kruse;
Oll'ue Gedde;
Sivert Gabrielsøn ;
Eiler Worm;
lIIoritz Printz;
Jørgen Ornlng ;

' ) -Norske Reglster», V, 83-S5.
>Ol
V, 109...,...10.
'") -Sjællandske 'I'egnelser«, XXIX, t37.
"") -Btgsraudsbreve-, Geheimearchlvet, VII, 49.
tl Gehelmearchlvet, -Danske Kongers Htstorle-, Nr. 95, D. D. G. 36.
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7. Justltla • .. . . . . . • . . .
8. Raphael
.

Seren Sørensen.
Søren Harboe.

Til Elben:
9. Lindormen

IO. Lytenandt .
II.
12.
13.
14.
15.

Spes .. , . . . . .
Gabriel . . . • • .
Svanen . . . . . •
Nellebladet . . . .
Mnrkatten . . . . .

. . . . •
.•.
. • . . .
. . . . .

Hendrik Wind;
Peder Gnlt;
Christoffer Munt;
Jørgen KongelI ;
Joachim Grabov:
Johan lilohr ;
Thyge Christensen.

Til Norge.
l G. Hector. . . .
.
.
17. Fldes
.
18. Trosl . . • . . . . , . •..

Staller Kans;
Borge Juel;
Wyllam Etlrnundsøn.

Til Island:
19. Victor .. . • . . . . . . .
20. Flensborg . . . . . . . . . .
21. Ha"hesten. . . . . .. . . .
22. CIJnrittns . . . . . . . • ..

Holger Rosenkranlz ;
Je n s Munk;
Protz Mundt;
Niels Honning.

Paa den holstenske Ky s t:
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nassau •. . . . . . • . •.
Sælhunden . . . . . . . • •
Fisken . . . • . . . . . .. .
Haren . . . . . • . . . . . •
M~nden
.
Galeien Oslo . • . . . . . .
IIlarstrnnd •••..

Hendrik Hus;
Ernst Prlcker ;
Lucas lIendriksøn ;
Marcus Hus;
Hans Lydersen.
Catho;
Niels Krnotz .

Ved Middelfart og langs Jyllands Kyst:
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Hummeren . . . • . . . ..
Postllliooen . . • . . . . • •
Gale!'
Galel
Den norske Galei
Galeien under Samsø.
Skildpadden . . . . . .

Niels Hammer;
Hurtvig Sass ;

Peder Bornholm ;
Jørgen Ornlng.

•De 28, som ere i Søen eller med det Første komme
der l opte gn es for sig selv

kl.'

Foruden Defensionsskibene,

' l Denne Optegnelse mangler desværre.
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af hvilke der især i Norge var mange paa den Tid, har
Flanden sanledes bastaaet af 64 Skibe.
Ångaaende Flanden i Aaret 1645 findes følgende "Designation pna Kongl. Majesl.æts Orlogsskibe *) :
R e n t e m e s t e r e n ti l h æ n d e.
1. St. Sophia; ? Pnllentla; 3. Trefoldighed ; 4. Trekroner;
5. Tre Løver; 6. Delmenhorst; 7. Rytteren; 8. Stormarn; 9. Lindormen; IO. Phoenix ; I t. Den hvide Bjorn; 12. Spes; J 3. Juslitla;
14. Olden borg ; 15. Den sorte Bjorn; 16. Nellebladet ; 17. Svanen;
18. De to Løver ; 19. De to Kroner; 20. Lammet ; 21. Slokllskeo;
22. 1IlarkaUen; 23. Havhesteo; 24. Snarensvend ; 25. Trost.

Dybendal med det andet Selskab, som dertil hører,
ere noksom dem paa Holmen bekjendt , om de ellers nu
vil kiende dem.
Rosenborg den lRde August 1645.•

Ener en Liste i Geheimearchivet **) bestod Flaaden den
12te December 1647 af:
1. Trefoldighed . . . .
2. Trekroner • . . . .
3. Norske Love. . ..
4. Spes . • . • . . • .
5. Justllla . .
6. Pelikanen

48 Kanoner,
42
42
46
36
36
7. Vicloria •.• . . . 52
+
8. Hannibal • . . .• 60

9. Phoenix . . . • . . 32
10. Graa Ulv. . . .
30
j

t. Svanen. • . . .

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lykkepotten . . . •
Hvlde Bjørn . . . .
Sorte Bjørn . . . ' .
Forgyldte Bjørn.
Gak med .
Sorte Rytter. . . .
Frederik . . . . . .

40
28
36
30
27
26
32
90

8 Aar gammelt, setler ei godt;
gammelt;
heelt gammelt;
repareret;
gammelt;
lI)t Skib , bygget i Neustadt:
ligeledes, koslet 52,800 Daler;
nyt: b~'!!get i Norge, koster
60,000 Daler.
nyt Skib;
nyt Skib, setler vel, bygget I
Neustadt;
repareret;
gammelt, duer ei meget;
Floltc , 12 Aar gammelt;
Flulte, gammel;
nyere;
gammel, duer ei meget;
gammel, men repareret;
bygget i Neustadt.

' ) Store kongelige Bibliothek, • Afskrifter. af Christian IV's Dreve.
n ) -Danske Samllnger», 400, 63.
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Mindre Skibe og Galeier:
1. Trost
16 Kanoner,
2. Forlorne Son . . . 12
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
11.
12.
13.
14.
15.

Arken
Postillionen . . ..
Hollandske Fregat.
DIna Due • . . . .
Hjorten
Gribben . . . . . .
Snarensvend . • .
Flyvende Piil . ..
Hoienhald . . • ..
D}benda l . • . . ..
Linden. . . . . . .
Jomfrusvend . . • ,
Ørnen . . . . . . .

12
12
12
10
12
6
6
6

gammelt;
engelsk Skib, været sunket,
men optaget og reparerL;
temmelig gammelt;
kjobt i Holland;
6 Aar gammel;

Il

6
6

6
4

-----

J Alt 33 Skibe med 865 Kanoner.

Kjøbenhavns

Defensionsskibe:

St. Mikkel,

Norske Løve, St. Anna, St. Cathrine, Norske Fregat,
Emanuel, Prinds Chrislian, Forgyldte Stokfisk, St. Peder
af Nyborg, St. Jacob, Josva, Røde Gaas, Unge Ulv o. s. v.
Bertil kunde ogsaa regnes nogle norske Defensionsskibe,
der baade kunde benyttes som Koffardi- og som Krigsskibe.
ter

I fast Tjeneste havdes 24 Capilainer, 24 Lieutenan•
og Underofficerer samt 600 ;\latroser, et Antal,

der vel var tilstrækkeligt til Vagttjenesten, men ikke
til at besætte Skibene. To store Skibe skulde bygges i
Flensborg, 2 i Neusladt og flere i Norge, men endnu var
ingen i Arbeide.

Capilainerne havde 400 Courantdaler

hver i aarlig Gage; kun 2 Hollændere, som paa Marselius's
Forslag vare

traadte i dansk Tjeneste, havde 500 Daler

Courant. Efterat de 1645 havde erholdt 50 Dalers Tillæg,
oppebar Lieutenanterne i Alt 200 Daler Courant aarligt.
Under den hollandske Uafhængighedskrig udstedte
Spanierne Kaperbreve til en stor Deel i flanderske Havne

Det fa ste l\Iandskab. Udrustninger mod Fribyttere.

1i 3

udrustede Skibe. Navnlig var Dynkerken en i saa Henseende betydelig Udrustningsplads , og Nordsøen vrimlede
i dette Tidsrum af Kapere herfra, der ligesom tidligere
ikke sjelden misbrugte de dem kun for Hollændernes
Vedkommende meddelte Kaperbreve ved tillige at angribe
andre Nationers Skibe og altsaa ligefrem at drive Sørø veri.
I Almindelighed var det velseilende Smaafartøier, som dreve
denne Haandterlng og det med . en Dristighed og et Held,
der udøvede et stærkt Tryk paa hele Søhandelen. For at
hæmme dette Uvæsen holdtes derfor næsten aarligt Krydsere
i Nordsøen; men da disse Expeditioner ere uden almindelig historisk Betydning, vil det formeenllig her være Lilstrækkelig kun at berøre de vigligste og navnlig dem, der
ei findes andetsteds omtalte.
Da de lette Fribytterfartøier ofte ved Roning vare i
Stand til at undslippe de større Krigsskibe, blev det i 1634
paalagt Rigsadmiralen at foranstalte de bedstseilende Galeier
fordelte paa Krydsstationerne ved Flekkerø, Hitterø og
Grimstad. Disse krydsede da stadigt langs Rysterne, hvor
der tillige var ansat en Opsynsmand, som 2 Gange aarligt
maatte indsende Melding om Skibenes Ind- og Udgaaen af
Havnene. Hvor strengt Kongen selv vaagede over, at
Krydserne opfyldte deres Pligter, fremgaaer af følgende
Udtalelse fra ham i en Skrivelse dateret Arken under Flekkerø 1635: "Jeg haver erfaret allehaande om vore ærlige
Kapitainer. Naar de erfare, at en Dynkerker ligger i en
Havn, da er enten hans Styrmand ikke saa vel derinde
hekjendt , som han begjærer, eller og hans Skib stikker
for dybt, saa han ikke kan forfølge Dynkerkeren. Hvorfor
jeg viste to af disse. Mænd, det ikke var Maneren, og lod
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sætte de Dannemænd en Nat i Bolten ved den store

Mast.« *)
Foruden de kongelige Krigsskibe brugtes i dette Tidsrum ogsaa norske Defensionsskibc til at krydse under
Kysterne efter Fribytterne.

Krydserne maatte ikke blande

sig i Elollændernes og Dynkerkernes Strid, uden naar deres
Eljælp paakaldtes, men dog hverken tilstede Kaperler i de
dansk-norske Farvande eller Fjendlighcder i vore Havne **).
For at værne om Elandelen udsendtes fremdeles jevnligt i disse Aar mindre Eskadrer, der convoierede Islandsfarerne , det grønlandske Compagnies og de Skibe, der
bragte Oxer fra den

danske Halvø til Holland.

Medens

Convoierne lossede og ladede paany, krydsede Krigsskibene
i de nærmeste Farvande.

11635 sendtes endog et Orlogsskib

til Irland for at convotere en dertil indkommet dansk
Ostindi efarer hjem. ***)
1 1633, 36 og 40 ledsag~de danske Orlogsmænd ogsaa
fremmede, især hollandske Østersøesfarere, fra Øresundet
igjcnn em Kattegattet og det dansk-norske . Territorium af
Nordsøen.

For at sikkre de Skibe, der fra Spanien hjem-

ført e en Deel Sall, den spanske Re gjering gav i Erstatning
for et paa Teneriffa foregaaet voldeligt Overfald paa den
danske Ostindiefarer Christianshavn, benyttedes ligeledes i
Aaren e 1642, 43 og 46 nogle Krigsskibe. ****)
Ligesom tidligere var det desuden en staaende Ordre.
for alle udsendte Orlogsmænd stedse i dansk-norske Far') -Dcnmark under Adelsyælden., IV, 45.
") -Sjællandske Tegnelaer- XXV, 228 og -Reglster», XIX, 17, 71, 78,
214 og 370. .Norske Beglster-, V, 282.
,..) .Sjællnndske Beglster-, XVIII, 484; XIX, 1\J, 76, 21 l, 215, 309,
399 og 480; XX, 246; XXI, 231 og 236 . • Tegnelser-, XXV, 130;
XXVI, 36, 176 , 277 og 293 .
....) -S jællandske Hegtster«, XXI, 122 og 236 .• Teguelser-; XXIX, 91.

Convoierlng.

Helheds- og Toldrordringer.

17 l)

vande at føre Tilsyn med Fribyllere og at bemægtige sig
Sørøvere, bvor de traf paa saadanne, Skjøndt der ingen
Efterretning haves om, at nogen Sørøver blev erobret, vel
tildeels fordi disse havde Forbindelser pua Kysterne, Bom
i Tide

advarede og endog skjulte dem

for Krydserne *),

tales der paa den anden Side heller ikke om nogen betydeligere Uorden, og det tør saaledes antages, at de her
omtalte Foranstaltninger have gjort Koffardifarten god Gavn,
ligesom de afgave en nyttig Øvelse for Orlogsmændene.
Uagtet den Høihedsret, som Christian IV tiltog sig
over de nord- og grønlandske Farvande, sanvelsom den
Told, ban lod opkræve i Gliickstadt og under Rygen,
niaatto bidrage til

at skaffe Danmark mægtige Fjender,

vedblev ban dog desværre lige til Udbruddet af Krigrn med
Sverrig sine Fordringer i sna Henseende.

Dog udsendtes

til Overholdelse af Høihedsretten i de nordlige Farvande
ei saa hyppi gt Expeditioner som tidligere, i det Mindste
har mnn kun Eflerretning om, at der 1634 og 37 krydsede
smaa Eskadrer i de trondhjemske, islandske og nordlandske
Farvan de for at forhindre Fremmede at bandle og fiske
der, medens der Int et foreligger om, at der i denne Periode
har været kongelige Skibe sendte til de grønlandske Farvande. H)
Derimod holdtes stadigt ved Gluokstadt KrigsskibeH.),
som ved at .krydse imellem Elben og Belgoland forhindrede,
°l Under 8de Juli 1635 paat ngdes det Lehnsmændene Palle Rosenkrnntz og lyer Wind ut anh olde, og dømme til lCromerholms Jern
de Bønd er , som efter Sigende skulde holde med Frib) tternc og
soge al skjule dem for de kongelige Erydsere. (. Norske Tegnelser-,
VI. (8).
" ) -Sjællandske Reg istero, XIX, 291, 487 og 490.
"'j Sammesteds XVIII, 582; XIX, 144 og 45, 264, 336 og 37, 391;
XX, 113 og 156.
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at Nogen passerede Fæstningen uden at betale Told.
Ogsaa ved Rygen tvang et Krigsskib de forbiseilende Koffardiskibe til at stryge for det danske Orlogsflag og erlægge
Told til Kronen, hvorimod ingen Strygning eller Told fordredes af Krigsskibe.

Forlangte disse derimod, at Vagt-

skibet skulde stryge for dem, maatte man kun efterkomme
en ' saadan .Opfordring ligeoverfor en bestemt Overmagt og
samtidigt med at nedlægge Protest derimod, hvornæst man
uopholdelig havde at gjøre Indberetning om det Forefaldne
til Kongen *).

Ingen Andre thlo des det at oppebære Told

i Østersøen; da derfor Polen havde udsendt nogle Skibe
i et saadant Øiemed, blev der for at hindre Opnaaelsen
deraf' 1637 og flere af de paafølgende Aar holdt danske
Eskadrer i Østersøen. To polske Skibe bleve endog opbragte, men efter diplomatiske Forhandlinger atter frigivne
mod Polens Anerkjendelse af den danske Helhedsret **).
1638 sendtes ligeledes en Galei til Rostok og en Eskadre
til Varnemynde for ' at forhindre, at de kelserlige Tropper,
som havde besat Meklenborg, krævede Told af Danske og
Norske*").

Delte og det paufølgende Aar convoieredes

endog fremmede Skibe igjennem Østersøen til Danzig og
tilbage igjen for at hindre, at der affordre des dem Told
andetsteds end ved Rygen "'*).
Naar. større Søudrustninger fandt . Sted i Udlandet,
uden at man kjendte Hensigten dermed, blev Flanden
stedse holdt klar til Eqvipering.

I en saadan Anledning

laae f. Ex. 1633 fjorten Orlogsskibe seilklare paa Kjøbenhavns Rhed; 1640 var FJaaden i Øresundet for der at
') •Sjællandske Register •• XVIII, 582; XIX: 309 og 487 ; XX, 7.
") Sammesteds XIX, 520.
"·l Ligeledes XX, 15 og 23.
....) Ligeledes XX, 8 og 63.

Forskjellige Udrustninger.

Krigen med Hamborg.
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møde Hollænderne, som truede med at seile igjennem dettr.
uden at betale Told. Desuden benyttedes jevnligt Skibe til
at hæmme Toldsvig, forekomme Salpeterudfersel, indhente
sikkre Efterretninger om Udrustningerne i Holland samt til
at befordre fyrstelige Personer og fremmede Gesandter,
hvilket sidste især fandt hyppigt Sted . under Fredsmæglingerne mellem Keiseren og Sverrig. Ligeledes holdtes
Vagtskibe saavel i Øresundet som i Belterne *j.
Da den svenske Hær 1630 var landet i Tydskland, og
Krigen

der

ofte

samlede betydelige Troppemasser ved

Østersøens Kyster, stationeredes sex af de fra Elben bjemkomne Krigsskibe og 2 Galeier ved Lolland Vinteren over
for at have Øie med, at ingen Krigsfolk nærmede sig de
danske Kyster. 1633 var Kongen selv med 11 Skibe ved
den nyanlagte Fæstning thristianspriis i Kielerfjord; 1638
krydsede 4 Galeler paa den slesvigske Østkyst, og Aaret
efter stationeredes et Krigsskib · paa Neustadterbugten,
medens en heel Eskadre, under Capitain Køn Joachim Grabov,
opholdt sig i Farvandene ved de danske øer. 1641 krydsede ligeledes flere Skibe, commanderede af Capitain Sigvard
Gabrielsen , mellem Sjælland, Skaane og Bleking for at
vaage over Smaalandenes Sikkerhed Hj.
Det er alt tidligere omtalt, at Hamborg var utilfreds
med Anlæget af Gluckstadt , og denne Utilfredsbed tiltog,
da Cbristian IV gjorde Paustand paa at betragtes som
Overherre paa Elben. Hansestadens fjendlige Stemning
mod Danmark, der allerede under Krigen med Keiseren
"ed forskjellige Leiligheder tydeligt havde givet sig til-

'l

·Sjællandske
71, 81, 120,
57, 157, 167
" ) . Sjællandske

Beglster- , XIX, 43, 293, 310, 386 og 4.96; XX, 63,
183, 197, 240, 251 og 290; XXI, 26, 4.0, 47, 49, 50,
og 170.
Regtster-. XVIII, 523; XX, 8; XXI, 59, 60 og 167.
12
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kjende, blev naturligviis ikke bedre efter Freden til Lybek,
da denne jo Intet bestemte om Fæstningens Slølfulng.
Tverlimod, Hamborg forhøiede kort efter Told og Accise
for Holstenernes Vedkommende, hvorpas man fra dansk
Side først tvang alle Skibe, der passerede Gluckstadt, til
at stryge for Fæstningen og fremvise deres Papirer, og da
dette forblev uden Virkning, fordredes endvidere en tilsvarende forøget Afgift i Gluckstadt af alle til og fra Hamborg gaaende Skibe. Disse Forholdsregler bragte endelig
Hamborg til 1630 efter flere resultatløse Underhandlinger
at samle en Krigsmagt og udruste en Flaade paa Elben.
Tropper bleve landsatte i Nærheden af Gluckstadt, og disse
skjøde endog efter Kongen og hans Søn, der, ubekjendle
med den foretagne Landgang, vare redne ud for at
recognoscere.
Flanden angreb' nu tillige Fæstningen,
bemægligede sig 3 kongelige Smaaskibe og en Pram,
baanede det danske Flag ved at slæbe det igjennem Vandet
efter de erobrede Fartøier, plyndrede BrunsbiHtel og
blokerede Gliickstadt. Efter denne Optræden seqvestr erede
man i Danmark .al bamborgsk Eiendom , og da Fjendlig-.
bederne fortsattes, skjøndt Keiseren, Lybek, Bremen, England, Holland og Hertugen af HoJsten-Gottorf formanede
Barnborg til Fred, besluttede Chrlstian IV at tildele den en
alvorlig Tugtelse.
Han udrustede derfor en Flaade ' }, bastaaende af
22 Orlogsskibe og Fregatter, (, Galeier, 7 Smaafnrløier
og 4 Brandere, med bvilken han selv den 6te August

') Da der paa den Tid kun var Ina Søfolk hjemme , og det kom an
paa hurtigt at Iaae Flanden tilsoes, pressedes Søfolk fra de Sundet
passerende Skibe . (.Sjællandske Tegnelser-, XXIV, 423).
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Kongeflaget vaiede først paa

Orlogsskib.et St. Sophia; men da dette led Havari under en
Storm i Kattegattet og maatLe vende tilbage til Kjøbenhavn,
gik Christian IV ombord paa Hummeren og kom med dette
Skib den 15de til Flekkerø j hvor Skibene efter Stormen
samlede sig . Flanden var deelt i 4 Afdelinger, hver bestanende af 0- 6 større Skibe, 1-2 Galeier, 1 - 2 Smaafartaler og en Brander.

Admiralerne førte Flag paa Stor-

toppene og Viceadmiralerne paa Fortoppene samt desuden
efter Afdelingerne, de commanderede, Vimpler over eller
under Topflagene, fra Bovsprydet eller .M.esansru en. Første
Afdelings øvrige Skibe førte Vimplerne fra Stortoppen. anden
Afdelings fra Fortoppen , tredie Afdelings fra llovsprydet
og fjerde Afdelings fra Mesansruen.

Hele Flaaden havde

Campagneflag agter, Tilstødte der Generaladmiralen Noget,
skulde de andre Admiraler rykke op efter deres Anciennetet;
' l Flanden bestod af :
I. St. Sophia, Generaladmiral Olaus Daa; Spes, Peder Galt,
Generaludmiralens Viceadmiral; Hummeren, Capitain Marcus
Smilh j Store Lykkepot. Captn . Kon Joachim Grabov; Trust,
Captn . Thimand Claussen ; Crocodillen, Captn. Cato Gjertzim ;
Galejen Kronen, t Brander, t Boiert og t lille Jagt.
2. Oldenborg , Viceadm iral-General Gabriel Kruse j Raphael,
Viceadmiral Børge Juel; Gabriel, Captn . Hendrik Hess ; Svanen, Captn. Jacob Isebrandt; Flyvende Fisk, Captn, Jens
Boldewlg ; Galei Stavanger, Captn, Lauritz OddewaJd; Galei
Tonsberg. en Skipper ; t Brander , t Bolert og 1 Bojagt .
3. Lindormen , Qvarlals-Admiral Hlmdrik Windj Nellebladet.
Viceadmiral Jørglm Oming j Havhesten , Captn. Axel Muat;
Mynden, Captn . Marcus Hess; Gribben, Captn. Johan Folkettsen ; Gulei Rosen, Captn, Børge Holm j t Brander, t Bolert
og t Jagt.
4. Justitta. Qvartals-Admiral Holger ROBlmkrantzj Victor, Viceadm iral Staller Kaas j Markatten , Captn . (ubekjendt) j Haren ,
Captn , Daniel Husum j Lllle Lykkepot , Captn, Thyge Christensen j Den flyvende Hjort, Captn. Oluf Knudsen j Gulel
Trekroner, Cuptn. Jens Faaborg : t Brunder og 1 Jagt.
(. Sjællandske Beglster-, XVIII, 498).
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.
men i Tvivlstilfælde herom skulde samtlige Officerer vælge
den indtil videre Commanderende. I Søen seilede hver
Afdeling for sig i den ovenfor anførte Orden, Admiralerne
først, Viceadmiralerne agterst og de andre Skibe jevnsides
hinanden *)•
. Den t8de August forlod Flaaden Flekkerø og samledes
efter meget stormfuldt Veir den 4de September udenfor
Elben. Ved at optage flere i Norge værende og j Nordsøen
krydsende Skibe, skal Flaaden i alt have talt 42 Seilere, da
den med VesLenvindløb indad Sydeiben op imod den
hamborgske Flaade,. der laa tilankers ved Huktønden, men
ved de Danskes Komme lettede. Fjendens Flaade skal
have bestaaet af 22 Krigsskibe, .2 Brandere og over 20
Handelsskibe, der ' dog fomodenlig have været armerede;
den anførtes af Borgermester .Albert von Eiteen, og Tropperne ombord commanderedes af Baron von Kniphausen.
Efter 5 Timers gjensidig Beskydning ankrede begge Flaader
saaledes, at de kunde række hinanden med det svære
Skyts, Den næste Dag bleve Hamborgerne af de danske Kanoner drevne tilbage til Ostl1odens Udløb; den 6te September
joges de op forbi Krautsand ovenfor Gluckstadt, og den
7de maatte de . søge Till1ugt indenfor Stade, hvor de dybtgaaende danske Skibe ei kunde følge dem. Deres Flaade
var imidlertid under disse -1 Dages Kamp bleven saa stærkt
medtaget, at den maatte søge hjem, hvorpaa den danske
Flaade lagde sig ved Gluckstadt,
Tabet paa vor Side angiver Slange til 57 Døde og
Saarede; Hamborgernes Tab skal have været langt betydeligere, Hermed var da ogsaa deres Kamplyst forbi, og de
toge nu deres Tilflugt til diplomatiske Underhandlinger,
'l »Sjællandske Beglster», XVIII, 498 og 99.

Hamborg falder endelig tilføie.

Svenske Anslag.

IBI

som de paa alle Maader søgte at trække L Langdrag , og
under hvilke de tidligere Forhold forbleve uforandrede.
Da det var øiensynligt, at der ikke kunde opnaaes noget
tilfredsstillende Resultat ad denne Vei, bestemte Christian IV
sig endelig til at gjøre en Ende paa Sagen.

Han udrustede

derfor en Flaade, bestaaende af 30 større og mindre Skibe,
tilligemed et Troppecorps, som han i Aaret 164-3 lod blokere
Hamborg selv. .Delle havde da ogsaa den forønskede Virkning. De forskrækkede Indvaanere faldt skyndsomst tilføie
og forpligtede sig til at gjøre høilidelig og olfenlig Afbigt
for Christian IV, hvilket ogsaa senere fandt

Sted paa

Glucksborgslot den' 25de Mai, samt til at betale Noget over en
halv Million Rdlr. R. M. (2BO,000 Daler) i Skadeserstatning.
Som bekjendt havde imidlertid Sverrig under den
sejrrige Gustav ' Adolph fortsat Kampen for Protestantismen
i Tydskland.

Ihvorvel Christian IV paa den ene Side

sympathiserede med denne Sag, kunde det paa den anden
Side ikke godt Andet end krænke ham at see en anden,
lilmed en rivaliserende Magt med Held optræde paa den
samme Valplads, som han ved Freden i Lybek nødtvungen
havde maattet forlade. Delle skinnede ogsaa kun altfor
tydeligt igjennem i de uophørlige, næsten pautrængende
Forsøg, ban gjorde paa at mægle mellem Kelseren og
Gustav Adolphs Datter Christina, hvem den svenske Krone
var tilfalden, efterat Faderen var falden i det navnkundige
Slag ved Lutzen . Den naturlige Følge heraf var, at disse
Mæglingsforsøg ikke blot strandede, men tillige fremkaldte
stor Bitterhed j Sverrig, hvis Anliggender styredes af den
klartseende Rigskansler Axel Oxenstjerna.

Hertil kom, at

Sverrig j høj Grad var 'u tilfreds med de Toldvisitationer,
Danmark foretog

i Øresundet.

Oxenstjerna besluttede

derfor med eet Slag at ramme den uforberedte Christian IV
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ved samme Dag, som denne feirede sin Triumf over Bamborgerne paa Glucksborgslot, at bevirke, at det blev paalagt
den i Tydskland commanderende svenske Feltmarskal
Linnardt TOTste1lsohn at indrette sine Operationer saaledes,
at han lit Efteraaret kunde søge Vlnterqvarteer i de danske
Hertugdømmer og Jylland. Skjøndt denne Befaling holdtes
omhyggeligt skjult, havde den danske Gesandt Peder
Wihe dog faaet Nys om dens Udstedelse j men ulykkeligviis
fæstede Christian IV, som Slange mener især litskyndet
dertil af Corfitz UlfeId, ingen Lid li! Wibes Meddelelse.
Det synes imidlertid tvivlsomt, om ikke den gunstige Vending, Fredsunderhandlingerne i Tydskland netop paa den
Tid havde begyndt at tage, snarere end Ulfeld var Skyld i
denne Sorgløshed j thi Kongen skrev den 15de September
selv lit Wibe, al der ingen Anledning var til Krig, og at de
Svenske dog i det Mindste maatte give ham Varsel, forinden
de begyndte noget Alvorligt. Rigtignok beordrede han
den 23de October, at man skulde være betænkt paa Flaadens Udrustning j men hvor langt han var fra at troe paa
et i al Fald nærforestaående Udbrud af Krigen, fremgaaer
tydeligst af et Brev af 12te December netop li! UlfeId,
hvori der blandt Andet forekommer den Yttring: "Peder
Wibe laver til Barsel. med Krig" *), og dog var det lige i
de samme Dage, at Torstensohn med 12,000 Mand skred
over den holstenske Grændse. Uforberedt som Danmark i
alle ~aader var paa et saadant Angreb, bemægtigede
Fjenden sig derpaa i kort Tid hele den forsvarsløse' Halvø
paa Glåckstadt og Krempe nær.
Desværre var:. det ikke Dronning Christina og hendes
Kansler alene, der vare fjendligt stemte mod Danmark.
') -Chrlstlan IV's Breve» , (Gehelmearchivet, Nr, 95, Y).

Thorstensohns Indfuld.

Forholdet til Hollnnd.
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Ogsaa de allerede paa hiin Tid mægtige Hollændere havde
længe været utilfredse med den opskruede Sundtold og de
derved forelagne Visitationer, med Elhtolden og den ved
Rygen paulagte Afgift saavelsom med den forhøiede Salpetertold, der ligesom den i de nordlige Farvande udvidede
Høihedsret, i l{rafi af hvilken 4 af deres Skibe vare blevne
anholdte, stred mod deres HandelsinLeresser. Der havde
derfor i de senere Aar jevnligt været alvorlige Conflicter
mellem Danmark og Generalstaterne , og denne Uenighed
antog tilsidst en saa Lruende Charakteer, at man som tidligere bemærket i 1640 endog rustede sig paa begge Sider.
Ihvorve l Fjendlighederne dengang ikke kom til Udbrud, gav
det dog Anledning til, at Holland den 1ste September samme
Aar sluttede et Forbund med Sverrig til gjensidigt Forsvar af
Handel og Søfart i Nord- og Østersøen, der øiensynligt var
rettet mod Danmark.

Ved Mægling af den 1634 paany til

Erkebiskop i Bremen valgte Hertug Frederik bevirkedes
senere en Deel Toldnedsættelser , hvorved vel den for en
Tid paa Østersøen afbrudte hollandske Handel atter kom
i Gang, men som dog langtfra fuldstændigt tilfredsstillede

Hollænderne og derfor ogsaa vare uden Indflydelse paa
deres Forbindelser med Sverrig.

Christian IV havde imid-

lertid en oprigtig Ven i Prindsen af Oranien, og denne,
der snart kom til den Erkjendelse, at de oxenstjernske
Planer gik langt videre- end det 164Omed Holland sluttede Forbund tilsigtede, og at det kun var en Maske for disse Planer,
naar man som Grund for Torstensohns Indtrængen i Danmark angav, at den svenske Armee var nødt til der at søge
Vinterqvarteer, da Nordtydskland var for ødelagt til at
kunne afgive et saadant, bevirkede ogsaa, at Generalstaterne
ikke toge virksom Deel i Overfaldet paa Danmark.
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Den sidste tydske Krig bavde imidlertid lært Danmarks
Fjender, at de vel fra Landsiden kunde bemægtige sig
Halvøen, men at de ikke kunde holde sig der i længere
Tid eller erobre Øerne uden tillige at kunne maale sig
med os tilsøes.Da derfor Oxenstjerna indsaae, at den
svenske Sømagt, ihvorvel der var gjort Meget for den i
de senere Aar, hvorimod desværre den dansk-norske, hvad
det Personelle angik, var gaaet tilbage, endnu ikke var
tilstrækkelig stor til at sikkre tvende samtidig fra øst og
Vest angribende svenske Hæres Overførsel til Sjælland
for der at vove det afgjørende Slag, hvorved han haabede
at opnaae sit egenlige Formaal, Danmarks Erobring, maaue
han være betænkt paa at faae Flanden forøget. Dette
maatte efter de daværende Forhold nærmest skee fra Holland; men da man, som ovenanført, ikke i saa Henseende
kunde regne paa den hollandske Regjering, behøvede man
en anseet og med Forholdene vel bekjendt Underhandler
til at forskaffe sig fuldtudrustede Krigsskibe hos Private.
Ingen kunde være bedre skikket hertil end den i Sverrig
naturaliserede og af Gustav Adolph adlede Louis de Geer,
der tidligere havde været Kjøbmand i Amsterdam. Denne
var nemlig i høi Grad forbillret paa Danmark, deels fordi
en Deel af ham i sin Tid leverede Geværer vare blevue
kasserede,

personlige

Interesser

havde lidt ved Toldstridighederne i Sundet.

Han var

derfor

kun

hævne sig.

og

deels

altror

glad

fordi
ved

hans
at

faae

Leilighed

til

at

Under 20de December 1643 paulagdes del

ham at reise til Holland og i Forening med den derværende svenske Gesandt hemmeligt at virke for Sverrig
mod Danmark. Hvis Generalstaterne eller de enkelte Provinds er ikke kunde formaaes Lil at tage Deel i Krigen, skulde
han fragte 30 Krigsskitie hos Private, mindst paa 3 Maan eder,

Louis de Geer. Forsvarsanstalter.
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og med Forpligtelse til at afseile: tidlig i førstkommende
April for, under Pauskud af at convoiere, ved Elfsnabben at
forene sig med den svenske Flaade.

Ligeledes skulde han

søge a l foranstalte Indfald i Norge *J. Desværre udførte
de Geer den første Deel af sit Hverv saa godt, at hans
Flaade blev en næsten farligere Modstander for Danmark
end Thorstensohn.
Den fra Segeberg bortflygtede Amtmands Ankomst til
Frederiksborgslot opskræmmede endelig Christian IV af
hans beklagelige Sorgløshed med Efterretningen" om Thorstensohns Overfald. Hvor uventet end delte Budskab traf
barn, fattede han sig dog snarlog mødte den almindelige Bestyrtelse,

der havde grebet Alle,

med et .Mod

og en Kraft, der næsten maatte synes utrolig i hans Alder.
Overalt paa de danske Øer, i Skanne og i Norge traf han
strax Forsvarsanstalter.

Søfolk bleve udskrevne og hver-

vede; Flanden gjordes klar; Defensionsskibene indkaldtes,
og Kaperbreve udstedles mod Sverrig. Allerede før Aaret
sluttedes, reiste Kongen Lil Fyen for der selv at ordne Forsvaret ved at lade opkaste Batterier , stattonere Krigsskibe
og armerede Pramme i Lillebelt, medens der ved Nyborg
holdtes Transportfartøier i Beredskab til at overføre Tropper fra Sjælland og Fyens nordlige Kyster. Øerne i Kattegattet og de jydske Kyster bleve omgivne med Krydsere,
der kun maaue forlade Stationerne, naar Farvandel var
useilbart.
Heller ikke forsømte Kongen at beklage sig hos alle
venskabeliglsindede Magler over Sverrigs Overfald og paakalde deres Hjælp. Man indskrænkede sig imidlertid fra .
alle Sider Lil at misbillige Sagen og søgte ved tomme Ud0) -Nya Handllugar rorunde Skandinaviens Htstorla - , Xlll , 259.
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flugter eller ubillige For-?ringer at unddrage sig fra at yde
virksom Hjælp. Kelseren stillede saaledes først den Iletingelse, at Danmark gunske skulde slutte sig til hans Sag,
vel vidende, at Christian IV ikke vilde beqvemme sig til
at fornægte sine stedse forfægtede Grundsætninger om det
protestantiske Tydsklands religiøse Frihed , og da han
endelig efter lange Forhandlinger og flere Gesandtskaber
forpligtede sig til at lade en Armee rykke frem mod
Torstensohn, skete det med en saa stor Seendrægtighed, at
der næstenIntet udrettedes derved. De protestantiske tydske
Fyrster, der baade havde modtaget og kunde vente sig
langt kraftigere Hjælp mod Kelseren af Sverrig end af Danmark,
at

vare

lægge

naturligviis
sig

ud

med

ogsaa kun
deres

lidet tilbøjelige til

vigtigste

Forbundsfælle.

Frankrig var vel utilfreds med Sverrigs Optræden, især af
Frygt for at den skulde forøge dets Andeel af Krigsbyrden
i Tydskland , men indskrænkede sin Hjelp til at unddrage
Sverrig en Deel af de tidligere tilstaaede Subsidier og til
at afsende en Gesandt, de la Tlzuiller'ie, som Fredsmægler,
der forøvrigt senere ved 'Underhandlingerne stod os godt
bi.

Polen gaven ' Mængde gode Løfter, der imidlertid al-

drig kom til Udførelse.

England, Bolland og Hertugen al'

Holsten-Gottorp havde Intet imod, at Danmark blev ydmyget.
Paa denne Maade blev .det altsaa nødvendigt for Christian IV
ene at optage Rampen med den troløse Fjende, der ved et mod
al Folkeret stridende Overfald allerede havde sat sig i Besiddelse af hans halve Rige. Han veg da heller ikke tilbage for
denne Nødvendighed, men udfoldede under Krigen en Storhed
og Udholdenhed, der fremfor Alt har sikkret ham Navn af
»Heltekongen» og gjort ham elsket og æret af sit Folk.
Forsvaret af Fyen overlod han efter de der trufne Foranstaltninger til Marsken Anders Bilde.

Skaane . overdrog

Begivenheder I Vesterhavet.
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, han Eboe mfeld at forsvare mod Gustav Horns 8-14,000
Mand, og Forsvaret af Norge, hvor Skjærbaade holdtes
paa alle Kyster, tilligemed Ledelsen af de i Sverrig foretagne Indfald, gav han "i Hanmoal &hesteds Hænder,
medens Regjeringen i Danmark under hans Fraværelse førtes
af Kronprindsen. Selv paatog han sig nemlig at møde
Fjenden tilsøes , hvor Faren var størst.
For at forsvare Øerne i Vesterhavet hlev fra G1iickstadt først i 1644 den 1630 som Søcapitain antagne Englænder Markus Wittle sendt derhen med 8 Galeier og
2 Smaafartøier; men da Fjenden i Februar angreb Øerne,
overgav han sig ikke blot strax, men log endog Tjeneste
hos denne. Efierat Stationen ved Gluckstadt var bleven
forstærket med nogle Krigsskibe fra Kjøbenbavn, sendtes
OberstIieutenant v. Buchwaldt den 13de Marts med 9 Skibe
og 700 Soldater til Øerne, som han tilbageerobrede.

Ved

denne Leilighed faldt tillige henimod 100 af Fjenden ved
Romø samlede Smaafartøier samt 150 Fanger, deriblandt
ovennævnte Wittle, i hans Hænder *). Wittle blev hængt
ved Elben. Flere Skibe bleve i Begyndelsen af Aaret
sendte til Østersøen og forhindrede der Fjendens Samfærdsel med Tydskland og Halvøen **).
Chrislian IV forlod i de første Dage af April Kjøbenhavn med det nye Orlogsskib TreJoldighed paa 48 Kanoner ?"}, fulgt af 8 til 9 an dre Skibe; den 5te ankrede

'l •Gehetmearchlvet- ,

Pakken Nr. 91, ad Uistoriam Christiani IV,
.Allerhand Briefe von Krlegsaffa lrem, 1642-45.
" l .Sjællandske Tegnelser-, XXVIJI, 176. -Regtster«, XXI, 277, 79
og 284.
""") Kongen befalede den 7de Januar, at der I dette Skib -udentor m in
Kahyt skal gjøres Qvarteer til Wiibecke og en Dør derJ;jJ af min Kahyt
paa den høire Haand og paa den anden Side til Kammertjeneren-,
men det vides ikke, om dette Qvarleer er benyttet af hende.
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han udenfor Gøteborg, medens Sehested rykkede frem
mod Byen med et norsk Troppecorps. En Skandse , som
blev. kaldet Gothenbrille, opførtes mod Elfsbprg i Far'vandet forsænkedes, og Kongen truede med at gjøre det
fuldkommen useilbart ; men da hverken Gøteborg eller Elfsborg derved lode sig skræmme til Overgivelse, og der
imidlertid indløb Efterretninger fra Bolland om, at de Geers
Flaade snart kunde ventes at komme i Søen, maatte Foretagendet mod Gøteborg opsættes til beleiligere Tid.
Senested fik derfor Befaling til at trække sig tilbage efter
først at have ødelagt den opkastede Skandse.
»En
Svensker u (formodenlig del hos Slange [IV, 1236J, omtalte
hollandske Skib St. Matbæus) vovede, medens Eskadren
endnu laa ved Elfsborg, al seiJe igjennem den, men blev
derved saa ilde tilredet, at det maalle sættes paa Land for
ikke al synke, dog sandsynligviis saa nær Fæstningen, al
del ei kunde erobres *)• .
Til Trods for den til Holland afsendte kongelige
Secretair Frederik Gynthers Modarbeiden var det imidlertid
alligevel lykkedes de Geer ved sine mange Forbindelser
der at fragte 36 armerede Skibe, hvis Commando han derpaa overgav Lil den zealandske Søcapilain MaTten Thiessen,
og del blev nu af største Viglighed for Danmark al forekomme disse Skibes Forening med den i Sverrig udrustede
Bovedflaade, Vel var det allerede den 17de Januar paalagl Hannibal Sehested at forsyne de norske Derensionsskibe mel! Ammunition og Proviant for nogle l\1aaneder og
(.,uskrifler af Christian IV's Ilreve- pua det store kongelige Bibliothek).
Som tidligere omtalt. maatte efter Krigsartiklerne ar 1625 . under
.huig. Straf, Ingen tage noget Fruentimmer ombord.
Christl Daah var malet paa Treroldigheds Agtersp eil.
' ) -Chrlstian IV's Brev - i Gehelrnearchlvet, dateret den t7deAprilI6H.

Chrlstlan IV og Marten Thlessen ved List.
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Offue Gedde udnævnt til Chef for disse samt den 24de
Marts beordret til at afgaae for at krydse i Nordsøen og
passe paa de Geers Skibe*). Men det havde ingen synderlig
Fremgang med Udrustningen af den sankaldte norske Flaade,
og Kongen maatte derfor selv være betænkt paa , at hindre
de fjendlige Flaaders Forening.
Endnu den 4de Mai var han ved Vingø og den 8de
s. M. i Flekkerø *). Herfra begav han sig derpaa Vester
efter for at møde Thiessen. Ved Føhr erfarede han, at
denne laae i den paa hiin Tid mindre flakke Kongens
Havn ved List paa Østsiden af Nordpynten af Sild, hvorfor
han strax seilede derhen. Den 15de Mai udstedte Kongen
Ordre med Hensyn ~il Angrebet. Naar Vinden faldt til,
eller Eskadren skulde varpe ind i Bavnen, skulde delte
skee i følgende Orden: 1) TrWoldiglled; 2) Neptunus;
3) Fregatten; 4) Den norske Løve; 5) Tre Løver; 6) Rytteren; 7) Phoeniæ; 8) Lindormen og 9) Postillonen. Den
skulde seile paa hølre Haund (Norden om) bag Fjenden,
og naar den saae, at »Jeg korter op til Fjenden, daa skall
de och saa gjøre det summe, indlil de kommer Hin Anden
saa ner, at de dobler, om Huem der skall spille mes~er. **).
Den 11lde kom imidlertid 24-28 hollandske Skibe,
som fra Thorstensohn havde erholdt 800 af de bedste
svenske Artillerister ombord, med' Ebben ud af Havnen og
angreb e under svensk Flag den danske Eskadre. Men
efter 6 Timers skarp Fægtning, under hvilken Trefoldighed
skaL have afslaaet de 3 fjendlige Admiralskibes Entringsforsøg, vare Hollænderne til Trods for deres saa overlegne

' ) .Norske Tegnelser-, VII, 189, 194 og 195, 198 og 210. »Sjællandske
Beglster», XXI, 282.
" j "Sjællandske Register», XXI, 293 og 94.
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Antal i den Grad ilde tilredte,
med at benytte den indtraadte
lilbage i Kongens Havn, hvor de
Skibe ikke kunde følge dem.

at de maatte skynde sig
Flodtid til at trække sig
mere dybtgaaende danske
Paa dansk Side skal der

efter Slanges Ileretning kun have været 11 Døde og Saarede, hvorimod Hollænderne skulle have havt et langt
større Folketab og lidt betydelig Skade paa Skibene. Dagen efter skulle atter 7 hollandske Skibe . have vovet sig
ud af Havnen, men strax paany være blevue jagede ind
af de Danske. '
Fremdeles hedder det, at Kongen den t8de har givet
Ordre til Hjemfarten og er afseilet til Kjøbenhavn, men
efter nogle Dages Forløb igjen er vendt tilbage til List
med t 1 Skibe og der endnu har forefundet Hollænderne, som
i Mellemtiden . havde opkastet et Par Batterier paa Land
Lil deres Forsvar. Endvidere, at de den 24de og 25de
ere blevne stærkt beskudte af Christian IV og derved have
Iaaet et Skib og 3 Brandere ødelagte; men at Storm og'
sydlig Vind den sidste Dags Aften har tvunget de danske Skibe til at

søge tllsøes ,

og at Hollænderne

have

benyttet sig heraf til at slippe ud af Havnen og komme
tilbage til VUe i Nordholland , hvor de fik en meget ilde
Modtagelse, og et Opløb fandt Sted mod de Geer, der dog
snart fik andre Skibe og Folk samlede mod Danmark. *).
Disse Efterretninger stemme imidlertid ikke ganske
med Archivernes. Vel fremgaaer det af Kongens Ordre
til Lehnamanden Palle Rosenkrantz, dateret Trefoldighed
den 22de Mai t 644, om at sende de til Flekkerø ventede
Proviantskibe til Eskadren tilbage til Kjøbenhavn H), at det
har været hans Hensigt paa den
' l Slange, I V, t 238-:-40.

" 1 .Norske TegneIser•.' VII, 21 t.

af Slange angivne Tid

Christian IV, og Thiessen ved List.
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at seile derhen, eftersom »Reisen nu var fuldendt.« Men
andre Documenter godtgjøre, at han den 3tte Mai har
været ved Elfsborg, den 3die Juni ved Flekkerø , ~vor et
Krigsforhør afholdtes paa Trefoldighed *), og en Plan til el
nyt Angreb paa Hollænderne ved List aftaltes **), samt' den
12te Juni ved List ***), ligesom det er vist, al han først
kom til Kjøbenbavn i den sidste Halvdeel af Juni.

Rime-

ligviis har han ved sin Bortreise efterladt Protz Mundts
og Offue Geddes Eskadrer, om hvilke man veed, at de

'l Den tidligere omtalte Befaling til Hannibal Sehested, at trække sig
tilbage fra Gothenbril, er dateret Trefoldighed ved Elf8borg, den
/11te Mai. (.Norske Tegnelser«, VII, 212.)
Den 3dis Juni bemyndigede Kongen , ombord paa Trefoldigbed
tled OhriBtian8oen i Ftekkero, Hannibald Sclrested til, hvis lugen
bllligere Vilkaar kunde opnaaes, at slutte Accord om nogle Orlogsskibe paa 30-40 Kanoner, som i Rotterdam skulde være villige til at tjene Danmark paa samme Vilkaatr som det skete I England, nemlig 5-5! Pund Sterling for hver Mand og 3 !Iland regnet til hver Kanon. (.Norske Tegnelser«, VII, 214.)
Samme Dag aTholdtes Krigsforhør paa Trefoldighed over Cheferne paa Nellebladet, Delmenhorst, Markatten og Graa Ulv, som
Eskadrechefen Protz Mundt . anklagede for ikke at have villet følge
sig mod Fjenden, hvorimod han undskyldte de andre Skibe.
(Geheimearchlvet fra Justitsministeriet, Krigen .1 643-45 •.)
" ) Samme Dag, Krigsforhøret afholdtes paa Trefoldighed, udkastedes
denne Plan saaledes: Lindormen, Norske Love, Rytteren, Pelikanen, Nellebladet og Postillonen skulde udgjøre eet .Admiralsknb.;
St . Sophia, Trekroner, Delrnenhorst, Graa Ulv, Neptunus og MarAdmirnlerne (Protz Mundt
katten det nndet Admiralskab.
og Olrue Gedde?) skulde trække Lod om, hvem der skulde være
forud paa Relsen og ind i Lists Havn, og den, hvem Loddet traf,
Igjen lade Skibene lodde om, hvilket af disse, der skulde føre
Eskadren Ind i Havnen . Den forreste Eskadre skulde følges af
Trefoldigbed med Tre Løver, Fregatten, Dybendal og Galelen Samson , naar de vare ved Haanden, og de øvrige Skibe skulde følge
sansnart som muligt; naar Flanden var kommen ind I Lister Havn,
skulde der ankres saa nær Øen lHjortmandssand) som muligt.
(. Sjællandske Register, XXI, 294.).
m ) En Ordre til Totmesteren i Ghickstadt er dateret 'I'refoldiglled
den 12te Juni tled Li8t. (. Sjællandske Beglster-, XXI, 295. )
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den 13de Mai havde forladt Flekkerø for at støde til Kongen ved List *) j det er da disse og ikke Cllristian IV, del'
have angrebet HoIlænderne den 24de og 25de Mai. Ved
Ankomsten til Elfsborg maa Kongen have forandret sin
Beslutning og er vendt tilbage til Flekkerø, hvor han formodentlig har modtaget Efterretningen om Kampen den
24de og 2iide, men ikke om HoIlændernes derpaa følgende
Hjemreise. Det her afholdte Krigsforhør bar sikkert anganet
Forholdet i ovennævnte Karnp , og samtidig er Planen lagt til
et nyt Angreb. For at udfore denne er Kongen rimeligviis fra Flekkerø seilet til List, hvor han er ankommen
den t 2te Juni, og da først har erfaret, at Hollænderne
vare undslupne.
Det var bøl Tid, at Cbristian IV vendte tilbage fra
Toget mod de Geers Flaade og Foretagendet mod Gateborg.
Admiral Clas Larsen Flemillg1l var nemlig den lste Juni gaaet
Lil søes med den svenske Flaade og havde alt været en
Uge "ed Kiel H). Han stod nu i Begreb med at angribe
Femern, og det kunde derfor let blive li! Alvor med Torstensohns flere Gange forsøgte, men af Anders Bille forhindrede Landgang paa Fyen , naar en sandan understøttedes
af den svenske Flaade. Skjøndt Strelfcorpsene , som stadigt bleve udsendte fra Krempe og Gluckstadt, Snaphanepartierne paa de øvrige Dele af Halvøen, Tropperne under
Hertug Frederik og Anders Bilde samt den omsider fremrykkende kelserlige Feltmarskal Gallas tvang Torstensolm
til at samle sin Hovedstyrke i Holsten, kunde de Danske
dog ingen Folk, Proviant eller Penge erholde fra det af
Fjenden udpinte Jylland. Fyen og SjæIland maalle holdes
stærkt bevogtede imod Landgangsforsøg , og Provindserne
' ) Gehcimearchivet fra Justitsministeriet, -Krlgen 1643-45 ."
" , Tornquist, I, 1Ot.
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østen for Øresundet havde nok at gjøre med at forsvare
sig mod Gustav Horns Angreb, da det mislykkede Forsøg
mod Gøteborg og det tilbagetrængte norske Indfald ikke
havde kunnet afværge Faren. Vel var Marten Thiessen
jaget tilbage til Holland i en mundelig Forfatning; men det
. var at vente, at den virksomme og paa Ojælpekilder rige
de Geer snart vilde sætte ham i Stand til paany at komme
i Søen med friske Kræfter, og for at hindre disses Forening med Flemingh kunde man alene regne paa den
danske Flaade, Det havde nemlig desværre, SOIIli allerede tidligere antydet, snart vlist sig, at de norske Defensionsskibe,
skjøndt de i Fredsanrene havde høstet rige Frugter af de
dem tilstaaede Privilegier, og uagtet Kongen under sit Ophold i Norge selv søgte at organisere dem, bande vare
uSldkkede og uvillige til at operere mod Hollænderne.
Det var sanledes af største Vigtighed at gjøre Flanden
saa stærk som mulig, og dog gik det kun langsomt med
Udrustningen, ikke saa meget af Mangel paa Skibe som
paa Folk, Proviant og Krigsfornødenheder. Kun Christian
IV's egen Nærværelse kunde raade Bod paa disse Mangler,
thi ligesom der ligger en historisk Sandhed til Grund for,
at vore Skjalde kaldte ham Il Gothens Skræk", sanledes var
ogsaa han den eneste, der kunde holde de gjenstridige,
uvillige Stormænd og især sine begavede, men myndige
Svigersønner i Ave, ligesom han ved sin kyndige og utrættelige Virksomhed forstod at sætte Liv i Alt. Selv beredte han sig til at føre Hovedflaaden mod Fjenden, og da
han upaatvivleligt fuldstændigt oversaae sin faretruede Stilling, forberedte han sig hertil som til sin sidste Forretning i Livet, overgav med Regjeringen Rigsregalierne i
Kronprindsens Hænder og beskikkede sit Hus efterat have
styrket sig med den hellige Nadver.
13
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Den 30te Juni forlod FIaaden Kjøbenhavn, bestaaende
af 39 Skibe, som vare inddeelLe i 3 Eskadrer *), af hvilke den
første blev commanderet af Rigsadmiral Jørgen Wind paa
Patientia, den anden af Peder GalL paa Tre Løver og den
tredie af Kongen selv paa Trefoldighed og under ham af
Protz Mundt, Flandens Tredeling brugtes sanledes første
Gang bos os i Slaget paa Colbergheide; yi vide imidlertid
ikke hvilken Forbindelse, der har været foreskreven mellem de tre Eskadrer, men slutte, efter hvad der kjendes
til Slagets Gang, at det har været Eskadrecheferne overladt at vælge deres Plads mod Fjenden efter Omstændighederne. Tredelingen var vel bedre cnd Berlof Trolles
Smaanfdelingcr, da Erfaring lærte, at den derved foreskrevne Slagorden for hele Flaaden ikke kunde overholdes. Formodentlig har denne Erfaring bevæget Christian IV
til at indføre Tredelingen, hvorved dog den Eenhed 'savnedes, der er nødvendig for en velorganiseret Flaadecom: ) Skjøndt - vi Ikke see os I Stand til at specificere Skibene, hvoraf
Flanden bestod den 30te Juni og Dagen efter under Slaget paa
Colh ergh elde, efter offlclelle Kilder, er dog vist den af Tornquist
(I, 102) anførte Liste urigtig. Rimeligviis vare de Skibe, Flanden
bestod af den 2den August, (.Sjæll andske Ileglster- , XXI, 298.)
de samme, som havde deltaget i Slaget den .l ste Jull. Disse vare:
Iste Eskadre: 1) Patlentla ; 2) Norske Love; 3) Fides : 4) Svanen;
5) Lammet; 6) To Lover; 7) Delmenhorst. 81 Gak med; 9) Markatten: 10) Havhesten : 11) Jomfrusvenden ; 12) Ørn en; 13) Prinds
Christian og 1'4) Flyvende Hjort.
2den Eskadre: l ) S1. Sophia; 21 Trekroner ; 3) Oldenborg ;
4) Hvide Bjørn: 5) Sorte Djorn; 6) PostiIlIonen ; 7) Emanuel ; S) Forgyldte Stokfisk; 9) SI. Peder af Nyborg; 10) S1. Jacob af Kjobenhavn; 11) Neptunus; 12) Josva af Kjøbenhavn og 13) Røde Gnas
af Kjøhenhavn.
adie Eskadre: l ) Trefoldigbed ; 2) Lindormen; 3) Tr e Lover ;
4) Stormarn ; 5) Kronede Fisk; 6) Sorte Rytter; 7) Pelikanen; 8) Graa
Ulv; 9) Nellehlad et : 10) Hollandske Fr egat; 11) Halenhuld og 12) Galeien Samson.

Chrlstlan IV tilsøes med Flaaden. Slagel påa Colherghelde, 191)

mando, og som først indførtes hos os i den skaanske
Krig af Niels Juel og senere, i Krigen mellem Frederik IV
og Carl XII, endmere udvikledes under Veiledning af de
to af Søtaktikens Indførelse Fortjente Mænd, Generaladmiral
Grev tJtrik Ohristian Gyldenløve og Admiral von Stecken.
Christian (V's Haab om at forekomme Femerns Erobring
blev skuffet j thi allerede den 29de Juni besatte Flemingh
Øen, og der kunde ikke tænkes pau at gjenerobre den,
Før den i Nærbeden værende svenske Flaade var overrunden. Denne skal efter de danske Efterretninger have besiaaet af 46 Skibe. Tornquist anfører ikke, hvor talrig
Flnaden var den lste Juli, men navngiver kun 36 Skibe,
hvormed Flemingh den 1sLe Juni forlod Dalerøen. Da
det imidlertid kan antages, at de svenske Skibe have været
større end de danske, af hvilke kun tre førte 48 Kanoner,
saa maa dog vistnok den svenske Flaade bave været
den danske overlegen.
Den lste Juli om Morgenen mødtes de Ijendlige Flaader paa Colbergbeide mellem Kielerfjord og Femern.
Vinden var vestlig og de Svenske til Luvart, saa at Angrebet stod til Flemiøgb. l)1ed sit Admiralskib Scepter
og 2 andre Skibe kastede han sig henimod l\Jiddag først
over det forreste Skib af den danske Avantgarde, hvorved
Patientia blev haardt medtaget, og den tappre Jørgen Wind
mistede Benet, Kongen ilede nu denne til Hjælp med TreJoldighed, ;[Jaa hvilket derefter fire svenske Skibe holdt ned, medens Christian IV kun havde liden Hjælp af sine i Læ værende
Skibe. Imidlertid slog Trefoldighed godt fra sig j men da en
Fj endlig Kugle knuste Træpandedækselet paa en af Skandsekanonerne, da de omkringflyvende Jern- ogTræsplinter dræbte
og sanrede Flere i Nærheden ar Kongen, og denne endelig selv saaret blev revet overende af den døende Eiler Ulfeld,
13'
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opstod der en øieblikkelig Forvirring. IIKongen er falden/ Il
lød det over Skibet, og man vilde allerede stryge Kongeflaget. Da reiste den af 23 forskjellige Saar blødende
gamle Helt sig og beroligede Trefoldigheds forfærdede Besætning ved med mægtig Røst at raabe: II Vel er jeg
saaret, men dog har Gud endnu sparet mig Liv, Styrke
og Mod nok til at staae mit Folk bi, saalænge Enhver vil
gjøre sin Pligtl» Med Tabet af det høire Øie og flere
Tænder samt det venstre Øre opflænget, stod Christian IV
efter at være bleven forbundet i Alles Paasyn, med det
blodige Klæde for Øiet og Sværdet i Baanden, snart igjen
paa Dækket og uddelle sine Befalinger under den fortsatte
Kamp <l. Fire forskjellige Gange bar de Svenske ned paa
-vor Flaade; men da Scepter ved det sidste Angreb blev
ilde tilredet, og Mørket faldt paa, ophørte endelig Kampen
efterat have varet i 10 Timer.
Folketabet findes intetsteds angivet j men det nar sikkert
været betydeligt efter en saa langvarig Kamp. Ingen Skibe
bleve erobrede paa nogen af Siderne j den -svenske Flaade
var imidlertid saa medtagen, at den Dagen efter søgte ind
til Kiel. Vor Flaade var derimod allerede den 5tfl slagfærdig
paany, som Kongen da skrev »med ded wy haffde ued
Baanden» **1, undtagen Patientia, der med de Døde og
Sanrede den -ide ankom til KjølJenbavn, hvorpaa det snart
igjen efterat være blevet repareret stødte til Flanden.
Jørgen Wind døde den 17de Juli af sil Saar.
Christian IV var vel tilfreds med Rigsadmiralens For'l Paa Rosenborgslot opbevares Christian IV's Sværd, Krave, Manchetter, Traie, Hue og det Torklæde , han hol dt for Øiet, hvilket
Alt endnu bærer kjendelige Spor af hans Blod.
" 1 ' Afskrift af Christian IV's Breve. i det store kongelige Bibllothek.

Christian IV bliver saaret,

Slaget paa Colbergheide.
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hold i Slaget *) og .belønnede en Matros, ~om hindrede,
at Kongeflaget blev strøget ved at nøle med at udføre den
ham dertil givne Befaling, tilligemed en Slesviger, der ved
Baabet: »Kongen er falden l~ svarede: nAh, Kongen er,
kun een Mand, og vi ere alligevel nok til at slaae
Fjenden I» bver med sin Gaard "*j.
Men iøvrigt var
han misfornøiet med flere af sine Underhavende. Den
4de Juli udstedte ban paa Trefoldighed en »Oben Betluting
li! Capitainerne I Floden, at feckte som Erlige karle»,
hvori anføres, at Patlentia og Trefoldighed længe fægtede
alene mod de Svenske uden at erholde den Hjælp af.
Eskadrerne, som der/kunde være ydet dem, og det befaledes
alvorligt alle Admiraler og Vieeadmiraler at holde bver sin
Eskadre samlet og søge Fjenden, hvor og naar Jomødent
gjøres samt »secundere Huerandre, som erlige Karle egne
og bør -. Saafremt Nogen undlod dette, skulde han uden
Naade straffes H*j. Den 14de Juli skrev han: .Jeg balfde
myne Admiraler och ~ eres Under-Officierer omborde oeb
giorde Ordre, huorletes dy skal feehte, naar wy nu skal
deran igien, oeh gjort dem stor fortrøstning paa Steegle
och- hiuul om dii ieke fechtede beder end dy giorde sidst.
Rigensadmirals truppe lod ham feebte et got Stund gandske
aleene. Mig brugte dii Lil et Skicrmbret imellem dem oeh
Oenden. Een alf mine Sklød mig Igiennom Fucken, Saa
ieg halfuer det rette Selskab at drages med. Naar Winden
springer om, da faaer ieg mine Naboer til Giest. Gud
giffue Lyeke tiil at ieg kand tractere dem epthersom

'l •Afskrift af Chr istian lYs Breve», af 26de Juli 1644.
" ) .Danmark under Adelsvælden-, IV, 71.
" ' j .Sjællandske Beglster«, XXI, 227.
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forskyldt er», og den 26de Juli skrev han: »Protz Mundts
Eskadre holdt sig icke et Baar beder» *).
Den svenske Admiral beklagede sig ligeledes over sine
Chefers Forhold under Kampen i kun med fem af disse
var han tilfreds, hvorimod han nævnte 11 Skibe, som
bavde været efterladne og ikke brugt deres Styrke tilbørligt, sa~t paulagde dem at være mere opmærksomme
paa at gjøre deres Skyldighed; een Skibschef erklærede
han endog for at have fægtet som en »gamal Kårring»
og at han »utan alla Nåder» "ilde lade ham hænge, hvis han
ikke opførte sig bedre næste Gang**).
Allerede den 4de Juli blev Peder Galt sendt til Kielerfjord for at undersøge, om Fjenden var der, og da Kongen
var bleven underrettet om, at denne laa indenfor Christianspris op ad Fjorden til Kiel, befalede han Dagen efter
G,alt at ankre med sin Eskadre saa nær Christianspris, han
kunde uden at udsætte Skibene for Fæstningens og de
udenfor opkastede Skandsers Kanoner. Den 7de var Kongen
med Trefoldighed selv udenfor Kielerfjord, og den 12te
skrev han, at han var Fjenden saa nær, at denne knnde
høre hans Klokke slaae og maalte, hvis han i nogen 'Tid
kunde blokeres, hvor han nu var, faae Mangel paa alle Fornødenheder. Ligeledes skrev han den 23de: »Der halTuer
uel inted y nogle hnndriet Aar leien thuende pottentaters
Flaader, som Fiender .uar , saa ner huos hinanden, som
Den 13de udstedte Kongen følgende
disse giør» *Hj.
»Ordenance Buorledis Admiralerne med deris Troupper
skal feckte, naar Suensken kommer ud».
'1 ·Afskrift af Christian IV's Breve. i det store kongelige Oibliolhek .
" l Tornqulst, I, 104 og 5.
"'l . Afskrlft af Christian IV's Breve.

i det store kongelige B1bllothek.

Den svenske Flnnde blokeres I Kielerfjord.
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1) Den første »suenske 'Irouppe«, som ganer ud, skal
modtages af Peder Galt, og dernæst efterhaanden af Protz
Muoot og Køn Joachim Grabov*). · Naar den hele svenske
Flaade er kommen ud, og» Vi mercker, at det er Fiendens
Alvor at bie, daaville Vii med woris Esquadron komme
den alf Admiralerne til Hielp, som det hest beholf Halfver;Cl
2) Vore skulle ikke bryde sig om de smaa Skibe, men
kun bruge deres Skyts mod de store;
3) Søger Fjenden at undseile, da skal ban efiersættes,
sanvidt skee kan under Seil, og Skade tilføies, »men ingen
af dem begjæres at erobre a. Saafremt den svenske Flaade
styrer hen ad Vismar, skal Ingen følge den did, men dem
som tage Coursen ad Bornholm, skal de følge og siden
tage videre Ordre H).
Ved Buick anlagdes en Skandse, som kunde. beskyde
de svenske Skibe, og ved en Kugle derfra blev Admiral
Flemingh's Laar den 26de Juli overskudt, san at han nogle
Timer efter døde. Da overtalte Torstensohn, der som
anført havde sin Leir i Holsten, Generalmajor Carl Gustav
Wrangel til at paatage sig Flaadens Commanda; selv
stormede og sløifede han den danske Skandse ved -Bulck,
Slange beretter, at Kongen den 26de Juli forlod
Kielerbugt og seilede høiere op i Østersøen , efterladende
den skriftlige Ordre til Peder Galt, "at hand med sine
underhafvende Skibe skulde strax lætte Anker, uden Skyden, og eet Skib efter et andet udi god Orden segle
nærmere imod Christiansprises Indløb, ja det nærmeste,
som muligt var, mod den Svenske Flode, og først gifve
den et heelt Lag af den Sides Canoner, siden ligeledes
af den anden Side; Hvilket og alle de Skibe skulde gjøre,
' ) Disse mnn altsaa hnve commanderet de 2 andre Eskadrer .
U) -Sjællandske Beglster«, XXI, 297 og- 98.
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som i Floden under hans Befaling vare. Ellers skulde
hand nu og siden forholde sig efter forrige Ordre -j. Dog
ingen at begifvc sig ind i Hullet til de Svenske.« Men
da de Svenske trak sig saa høit op i Fjorden, at de Danske ikke kunde naae dem med Kanonerne, med mindre
de skulde gaae ind til dem, blev Galt liggende, hvor han
var. .. Det skortede imidlertid paa Proviant paa den svenske
Flaade, Vandet var brak og utaaleligt, hvoraf de Syges og
Dødes Antal tog stærkt Overhaand. Kort sagt, deres
Flode havde været forloren, hvis det skulde vare længe.•
Nøden drev dem derfor til at benytte en god Søndenvind
til Natten mellem den sue Juli og den iste August at
seile ud, .. førend at Peder Galt, som endeel have vildet
sige, blef det vaer. Og den 5te Augusli var samme Flode
alt hjemme og ankommen til Elfsnabben -l. De Svenske
skrifve, at . saasnart Galt fik at see, det de vare under
Segl og vilde gaae ud, lættede hand Anker, og giorde
færdig at gaae efter dennem, for desbedre at kunde slaaes
i aaben Søe. Men i hvåd end hans !\Iening og Forsæt
var, saa burde ingen Ting hafve bragt ham til at vige fra
sin første Ordre, som var at holde de Svenske indeiukte
i Hullet, og passe paa, at ikke noget deres Skib slap ud.
Og selfsamme Befaling var jo ogsaa bekræftigel i den
anden Ordre. Kort sagt, de Svenske sluppe i en lykkelig
Tid for dennem ud af Sækken, som Peder Galt var forordnet at holde tilbunden ; Hvilket han skammeligen forsømte, og begik sanledes den største og vigtigsteForseelse
den hele Krig. Mand har vildet undskylde ham med, at
' l Nemlig .ot lægge sig udenfor Indløbet og beleyrc dem. (Fjenden).
(Slange, IV, 1244.)
') Det stemmer med den i Gcheimcorchivet værende svenske Copibog (Sverrig Nr. 123), at Flanden kom til Elfsnabben den 5te
August.

Den svenske FJaade undkommer fra Kielerfjord.
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dA Svenske skulde Dagen tilforn ved en tilkiøbt Forræder
have practiceret ham en falsk Ordre til, hvilken hand antog
for Kongens, -og følgede. !\Jen derom er intet, Thi saa-

snart vare de Svenske ey bortsluppen, førend han kiændte
sin Feyl, og hvor ' ilde hand hafde giorl: , Skref saa Kongen til, og bad om Naade. Men Hans Majest. Iod ham
siden ved Seeretarer Hver Wind tiltale og dømme fra
Lifvet: Hvorpau hand blef halshuggen paa Slots-Pladsen
i Kiøbenhafn den 3 t le Augusli i sin Alders' ikke langt fra
70 Aar. Ban tilstod bande for Retten, og da han gik til
Døden, meget væmodigen sin Forseelse. Il *)
Af Archiverne frcmgaaer det imidlertid, at Kongen har
været udenfor Christlanspris efter den 26de Juli Hl j saa at
' ) Slange, LV, 1245 og 46.
" ) Den 26de Juli skrev Kongen, fra Trefoldighed for Chrlstiansprls.
Lil Blgshovmesteren : • Svenske Flaade i Kiel har Ikke l Tønde
øJ ; Kjod har den hav l hid1iI af Landet, mens lidet Brud, hvilket
nu vil blive ringere , naar de Kelserllge komme i Nærheden. Ved
Batteriet, som jeg har ladet anlægge tvers for Christianspris , er
den svenske AdmlraJ excellent tilredet, saa at han med Flaaden er
lagt ind ad Kielerfjord, hvor han med Guds Hjælp el skal bllve
glemt. Salig Itlgens-Admtral satte sit Liv til, som en ærlig Mand.
men hvorledes bons Eskadre stod hnm m, bor de, som commanderede, forsvare. Protz Illundts Eskadre boldt sig ikke et Haar
bedre. De fleste hnvde mig til Sklermhredt imellem sig og Fjenden; der var de, som skjod mil Skib igjennem Fokken. Og paa
det Du desbedre kan rette i mit Forehavende, da haver jeg villet
lade Dig min Mening vide at være, at, om Gud i Himlen vil give
mig Lykke til, at jeg kan ruinere den svenske Flaade , da vil jeg
galle li!(e hen od Sverrlg og bemægtige mig Elfsnobben, som
alterfremmest i Skjærene , der som man løber hen mod Stockholm.•
(Gehelmearchlvet Nr. 95 E E.)
Den 27de beordrede Kongen, fra Trefoldighed for Christianspris, Capitain Fr its Friis at Innde med 30 lIland af sit Compagni.
(. Sjællandske Tegnelser», XXVIII, 191 b.)
Den 29de befalede Kongen, fra Trefoldighed for Cbristianspris,
Peder Galt strax at lette Anker uden Skyden og gaae under Seil
i god Orden imod den svenske Flaade, og Iørst give Laget fra den
ene Side og siden fra den anden, hvilket alle Skibene i Flanden
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Slanges Beretning, at han paa denne Dag er afseilet derfra,
er urigtig. Angaaende Peder Galt visl! Archiverne, al han
den 2dcn August blev sendt fra Flaaden til Kjøbenhavn *);
desuden findes deri:
1) Kongens Ordre til Hver Wind, dateret Kjøbenhavn,
d. 23de August 1644-, at tiltale og faae Dom over Peder
Galt, om han ikke bør lide paa Ære og Liv, fordi han
den 30te Juli ikke har forholdet sig for Christianspris efter
den h.am givne Ordre og antastet den svenske Flaade H).
2) Extract af Herredagsdommen over Galt, der dømmer
ham fra Livet, men anbefaler ham til Kongens Naade ***).
skulde gjore -oeh siden forholde sig effter forrige Voris Ordre,
Dog skall ingen alf skibene begiffue sig ind y Hullet eflter dennom.' (.Sjællandske Regtster-, XXI, 298.)
Samme Dag skrev Kongen: -Den svenske Flaade er endnu
ei kommen ud; nu forsoser den at varpe siS ud, formenende, at
faae Luven fra os ; hvad nu derimod kan skee, det skal med Guds
Hjælp ikke blive forsømt; samme Flaade har mange Syge og lidet
at æde for dem, som ere tilpas dertll .s Angaaende Skandsen ved
Hulk tilfoier han: •Prindsen antog en Kompan i Kjobenhavn som
Major ved Navn Gears Maas og en anden Capitain og sendte dem
over til Lolland. Disse befalede jeg at anlægge et Batteri tvers
over for Christlanspris for at beskyde Flaaden I som var krøben
bag ChristIanspris, og derlil givet Materialier. Men den Skjælm
laa der paa 5le Dag og rorte ingen Materialier, men mente, Bønderne skulde gjore det. Hvorfor Fjenden fik Skandsen og jagede
ham med sit Compugni bort.« (Geheimearchivet Nr 95 Y. Christian
IV's egenhændige Brev.]
Den 3tte Juli udnævnt e Kongen, fra Trefoldighed for Christlansprls , Erik Ottescm paa P atientia til Generaladmirnl og befalede ham at rette sig efter den tidligere Ordre ; Peder Galt skulde
Indtil videre være Viceadmiral og Hendrik Illundt Schoutbynacht.
(. Sjællandske Tegnelser-, XXVIII, 192.\
Den 2den August udstædtes , fra Trefoldighed for Christianspris , Ordre til Erik Ottesøn , at sætte efter den svenske Flaade,
som ·.i Nat haffuer seylet 088 forbi.. (.Sjællandske Tegnelser-,
XXVIII, 194.)
' 1 .Sjællandske Tegnelaer- , XXVIII, 194.
" 1 • Sjællandske Reglster», XXI, 300.
"') Geheimearchivet, .danske Samlinger. 69.

Galts Henrettelse. Forholdene efter den svenske Flaades Hjemkomst.
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Anklageordren viser saaledes, at Gall blev tiltalt, og
Dornsextracten, at han ogsaa er dømt, fordi han den 30te
Juli ikke havde "antastet II den svenske Flaade efter den
ham (den 29de) givne Ordre, da Fjenden forsøgte at varpe
sig ud, men ikke, som Slange antyder, fordi han ei forhindrede den svenske Flaades Udseiling Nalten mellem
den 3lle Juli og lste August. Den originale Berredagsdom skal være brændt paa Christiansborgslot l i94-, og
Herredagsprotocollen for Aaret 1644- har ikke været at
finde. Vi ere saaledes ikke i Stand. til at oplyse denne Begivenhed. nærmere, end hvad Anklageordren og den anførte
Extract af Dommen udvise. Christian IV maa, som et competent Øienvidne, have været bedst j Stand til at bedømme,
om Galt den 30te havde kunnet udføre den ham givne
Ordre bedre, end han gjorde; desuden maa det vel antages,
at Christian IV ikke har handlet strengere imod en af sine
. mest betroede Officerer, end han ansaae nødvendigt for
at afskrække Andre fra at forsømme deres Pligt, hvilket
ban desværre saa byppigt havde havt Grund til at beklage
sig over at have fundet Sted.
Men Ulykken var skeet , og en større forestod. Den
svenske Flaade var hjemme, og alle Kræfter bleve satte
i Bevægelse for saa hurtigt som muligt at gjøre den slagfærdig*). Vel var, ved dens Fjernelse fra de danske Farvande og Gallaa's Ankomst til Bolsten , Faren for Landgange paa de danske Øer mindre end tidligere; men Marten Thiessen havde allerede med de Geers paany udrustede hollandske Skibe bortskræmmet OlTue Gedde fra
Blokaden pr Gøteborg og var nu paa Veien til Østersøen.
For al afværge hans Forening med den svenske Hoved°l Geheimearchivet, .Sverrlg. Nr. 123, 274 og 75.
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flaade, beordrede Kongen den 2den·August fra Trefoldighed
under Femern Flaadens to Eskadrer, beståaende af ialt
2; Skibe, at krydse mellem Sverrig, Gulland og Bornholm og
strække sig saaledes over hele Farvandet, at delle kunde iagttages j lod den svenske Flaade sig see, skulde begge Eskadrer
forene sig under Erik Ottesøns Commande.paa Palientia *):
Selv forblev Christian IV med sin Eskadre under Femern
for at modtage de svenske Hollændere, hvis disse, som
det var at formode af en Torstensohn den 20de Juli tilstillet ,men opsnappet Ordre, gjennem Bellet søgte Kiel
for at undsætte den dengang endnu der liggende svenske
Flaade HJ. Men da han senere erfarede; at de kunde
ventes igjennem Sundet, befalede han den 7de August fra
Trefoldighed under Lolland at anholde de Geers Skibe overall
og paalagde Erik Ottesøn med 6 Skibe at ' angribe de i
Ystad liggende svenske Strudser og Skjærbaade, af hvilke
ogsaa 3 erobredes ""). Den 8de beordrede han under Møen
Erik DUesøn med de 2 Eskadrer at holde sig under
Stevns '***) og gik selv til Kjøbenhavn for at lede Felttoget
i Skaane mod Gustav Horn.
Den 9de August forcerede imidlerlid 24 hollandske
Skibe under svensk Flag, commanderede af Marlen Thiessen,
med sliv Kuling af Nordenvind uden synderlig Skade Farten
gjennem 0resundet, idet de ved at løbe langs den skaanske
Kyst gjennem Flinterenden undgik virksom Beskydningaf lo i
Drogden udlagte armerede Pramme, den ved Dragør opkastede Skandse og de under Stevns liggende danske
'l •Sjællandske Beglster-, XXI, 298 b.
,,) Geheimearchivet • Sverrlg «, Nr. 123, S. 249.
"') Sammesteds, Nr. 123, 300.
.... J .Sjællandske Tegnelaer- XXVIII, 19~, 96 og 97.

De svenske Hollænderes Ankomst til Sverrlg.
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Skibe"). Efter at have søgt den svenske Flnade Søen
ankom endelig Thiessen den 24de til Kulmar : efterat
han under Gulland havde erobret Kronprindsens Bystjagt
paa 6 Kanoner, og blev med stor Hæder modtaget
af Dronning Christina, der adlede barn under Navnet
.Anckarll}elm og oplag ham i svensk Tjeneste H). Arbeidet
pua at gjøre Hovedl1aaden seilklar, som man nogle Dage
havde været nødt- li! al afbryde paa Grund af den megen
Sygdom blandt Skibsmandskabet, blev nu alter fortsat
af al Kraft.
I Kjøbenhavn stolede man imidlertid i Henhold tilIndholdet aren til GustavHorn fra Stokholm afsendt, opsnappet
Skrivelse paa, at den svenske Hovedl1aade ei vilde komme
i Søen før næste Aar *H) og indskrænkede sig derfor til
den 17de September under Protz Mundls Commanda at
udsende sytten Skibe ****1, som man mente var nok til
at holde Anckarhjelm fra at foretage sig Noget imod de
danske Øer den korte Tid, han endnu kunde antages at
blive i Østersøen, Christian IV var desværre paa denne
Tid ikke blot beskjæftiget med Skaanes og Sjællands Forsvar, men desuden lidende af det i Slaget paa Colbergheide
. erholdte Saar i Hovedet t), og uden ham Ina derfor som
sædvanligt Alt stille. Flere brugbare Skibe bleve saaledes
liggende ved Bolmen, medens .Protz Mundt blev beordret
at holde sig mellem Femern og Lolland med sin lille
Flaade og have 4-5 Krydsere under KaIrnarsund. Ogsaa
Ol Gehelmearchivet .Sverrig. , Nr. 123, S. 296.

"l

Sammesteds, S. 299 og Tornqulst, I, 110.
"" ) Geheimearchivet .Sverrig., Nr. 123 og 276.
-'l Disse Skibe med deres Chefer ere anførte i .Efterretninger om
den danske og norske Somagt- • l, 142 og 43.t) Christian IV's egenhæn dige Breve I Geheimearchivet, dateret den
24de DecemlJer 1644.
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ae svenske Skibe i Vismar skulde han hindre fra at løbe
ud, men Iøvrig t ikke tilføle de Søfarende nogen Overlast,
om det end var lybske eller hollandske Skibe, der seilede
til Sverrig , naar de kun ikke førte Ammunition. Farten
mellem Danmark og Holsten skulde beskylles, og Kongens
og Rigets Bedste iøvrlgt i alle Maader varetages 'j.
Den 28de September var imidlertid mod al Forventning
den til s Ofver-Cornmandant» over Flaadeu-uduævnte Generalmajor Carl Gustav Wrangel med 12 Orlogsskibe og 3 Smaafarteler afseilet fra Dalerøen og havde den næste Dag
forenet sig med Anckarhjelm i Kalmar, hvorfra de forenede
den 3die October gik tilsøes, Her stødte endvidere 3 Skibe
til dem, saa at den svensk-hollandske Flaade paa denne
.
Maade bestod af 42 Skibe H).
Efter flere Dages vedholdende Stormveir angreb Wrangel
den l3de Oktober Hl. 10 F. M. med V. S. V. Vind den
danske Flaade imellem Femern, Lolland og Langeland.
Da Protz Mundt fik de Svenske i Sigte, holdt han ned til de
Skibe, der i Stormen vare drevne i Læ, og mødte derefter
kjækt Fjenden, som han ikke kunde vente at undseile.
Snart omringede 2-13 svenske eller hollandske Skibe hvert
dansk; Admiralskibet Patientia blev angrebet af Wrapgels
Flagskib Smaalandske Lejone; Gøteborg og Regina'·), og da
Wrangel maatte trække sig ud af Slaget for at reparere
sin forskudte Takkellage , entrede de Io andre Skibe det
ligeledes forskudte Patientia, hvorved den' tappre Protz
Mundt faldt. Fregatten Lindormen blev stukket i Brand af
') • Sjællandske Regtster-, XXI, 307 og 8.
") Regina blev commanderet af den I svensk T[eneste lærende
franske lIIajor .!b,·aham du Querne, som senere blev fransk Admiral
og 1676 udmærkede sig i det Søslag, hvor den berømte hollandske
Admiral de Ruyter faldt. (Tornquist, lOS, 9 og 10 ).

Protz MUDdt, WraDgel og Aockarhjelm.
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Branderen Meerman j Orlogsskibet Oldenborg toges ved
Entring af svenske Nya Eortuna, Svanen og Leoparden.
Orlogsskibet Tre Løver, Fregatterne Eides, To Løver og Søhesten blere erobrede af Hollænderne, enerat Tre Løver
havde skudt det hol1anske Skib Swarte Adelaer i Sænk.
Fregatlen Neptunus blev brændt, og Delmenhorst. Stormarn,
Nellebladet og Kronfisken dreves paa Grund under Lolland, hvor Hollænderne bemægligede sig dem, enerat
Mandskabet havde reddet sig i Land med Bandene j de
to Galeler salles paa Grund saa nær Landet, at ' de .~leve
beskyttede derfra og derved undgik at falde i FjeII'dens
Bænder. Fregatten Pelikanen, Markatlen og Lammet reddede sig lil Kjøbenhavn ved deres gode Seilads. Foruden
Protz Mundt sanredes Schoulbynachlen Oorfitz UlJeld
dødeligt i Slaget. Viceadmiralen , Stensel von Jasmund,
flere Skibschefer, Officerer, Underofficerer og Menige, i All
henimod 1000 Mand, skulle efter Wrangels Rapport være
blevne gjort tll Fanger og efter Regjeringens Ordre være behandlede som saadanne, endskjendt det, som deri siges,
»havde været bedre at kaste dem overbord end at give
dem Qvarteer» *). Wrangel angiver sit og Hollændernes
Tab af Døde og Sanrede til 60 Mand, deriblandt nogle
Lieutenanter og l Capilainlieutenant. Det danske Tab af
Døde og Snarede er ikke bekjendt. Den svensk-hollandske
Flaade havde dog lidt saameget, at den strax løb ind i
Kielerfjord for at reparere. Herfra kom .den først atter

'l

Gehelmearchlvet s Sverrlg- , Nr. 123 og 372. Desværre yttrer Chr istian IV
sig efter de Tiders grusomme Krigsførelse I Skrivelse af 29de Februnr
llgesaa haardt I Anledning uf svenske Fangers Ilnderholdnlng og
erklærer det bedre at slnae de svenske Overvundne Ihjel uden
Undtagelse, høle og lave; da vilde Bønderne nok tabe Lysten til
Soldaterhnandværket. (. Chrlstian IVs Breve. I Gehelmearchlvet).
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ud den 30te October, hvorpaa den efter et kort Ophold i
0resundet, hvor Wrangel var beordret at afskjære Forbindelsen mellem Skaane og Sjælland samt hæve Told af
alle Skibe *), allerede før November Maaneds Udgang gik
til Vismar for at søge Vinterhavn. Anckarhjelm skyndte
sig cgsaa tilbage til Holland, da Contraeten med hans
Folk var udløben. Paa Veien tvang han Oflue Gedde, som
igjen Ina for Gateborg , til at bringe sine otte Skibe i
Sikkerhed i Marstrand.
~aa denne Mande havde hiin ulykkelige Begivenhed
ikke" fuldt saa sørgelige Følger, som den let kunde have
faaet. Grunden hertil var vel nærmest, at den fjendlige
Flaade anførtes af en rigtignok tapper Soldat, men ikke af
en Sømand, der som Christian IV efter det længere og
heftigere Slag paa Colbergheide forstod at reparere sine
Skibe i Søen og al kæmpe mod Etteraarsstorrnene.
Hvor dybt Christian IV end følte det haarde Slag,
svigtede dog hverken hans Mod eller hans Tillid ham **) ;
men med sin sædvanlige Utrættelighed gav han sig strax
til at arbeide paa at erstatte det lidte Tab. . Anskaffelsen
af en Dee} Skibe fra Holland, som Hannibal Sehested
allerede den 3die Juni var bemyndiget til at contraliere
om, blev pauskyndet. Ligeledes leiede man der mod Sikkerhed en Deel manglende Skyts til Flaaden, af hvilken
enkelte Skibe endog vare armerede med 36-pundige Kanoner. Ved Ordningen af disse forskjellige Forhold benyttede man især Hollænderne Marselli *H) virksomme
0) GeheimearcIJivet .Sverrig., Nr. 123 og 370 saml Wrangels Rapporllil
Dronning Christina, Geheimearchivel fra Juslilsmin lsleriet, -Krlgen
fra 1643-45. .
.
Hl Skrlvelse af 28de October 1644 i Gehcimcarchivet.
" 'l Concepl I Gehelmearchlvet fra Justltsmtulsterlet, -Krlgen 1643-45· .

Følgerne af det tabte Slag.

Krigen lG45.
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Mellemkomst og fra disse nedstammer 1:len endnu hos os
blomstrende

friherrelige

Familie

Giildencrone.

Lehus-

mændene i Norge paulagdes det med første aabne Vande
i Foranret al sende 2500 Mand Søfolk til Kjøbenhavn
og i . Danmark udskreves 500 Mand

'l,

" l. Desuden blev der

i Foranret 1645 sendt Officerer omkring i Danmark for yder-

ligere at skaffe 700 Mand til Flanden "'l, da denne ved Sygdomme "" l havde mistet mange Folk, ligesom man heller ikke
undlod at presse Søfolk og hverve Fremmede, hvor disse
vare at erholde.

Paa denne Maade lykkedes det at faae

Flaaden udrustet til Foraaret j 4 nye Skibe vare byggede,
fem ankomne fra Holland,

eet kjøbt i Kjøbenhavn og

fem Defensionsskibe lovede derfra tl.
Med 6 Orlogsskibe og 10 Fregatter sendtes den til
Rigsadmiral udnævnte Offue Gedde sidst i Mai 1645 til
Nordsøen, hvor hans Forsøg paa at forsænke Indløbet til
Gølebo.rg imidlertid mislykkedes, da Anckarbjelm allerede
var arikommen fra Holland med 14 Skibe, og disse havde
Indtaget en saadan Stilling paa Fjorden, at de danske Skibe
ei kunde komme langt nok ind i Farvandet.

Tillige havde

Gedde her det Uheld, al hans Admiralskib, SI. Sophia, ved
Lodsens Forseelse ttl stødte paa en Klippe og sank, ved
hvilken Leilighed han selv brækkede Genet.

Derimod lyk-

kedes det ham at bringe den Convoi, ban havde med sig,

' 1 Concept l Gehelmearchlvet fra Justitsmin isteriet, .Krlgen t6 ·i3-45·.
- ) .Sjællandske Begtster-, XXI, 342 og 43.
•_ ) Concept til en Skrlvelse fra Illgarandet til Otto Krag I Geheimearehivet fra Justitsministeriet, -Krlgen 1G43-45 •.
....) Flanden havde 1644 ved sin Hjemkomst 1700 Syge. (Christian IV's
Breve I Afskrift paa det store kgl. Blbllothek).
t ) Gehelmcnrch lvet fra Justitsmin isteriet, Skab 9, Nr. 239.
tf) Kongens Skrivelse af Gte September 1645. (Afskriften i det store
kgl. Blhllothek].
14
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i god Behold til Norge,

som

havde

stor Behov

for

denne Tilførsel.
Sverrig paa sin Side havde imidlertid heller ikke lagt
Hænderne i Skjødet. Som Hovedflaade udrustedes 22 Orlogsskibe, 3 Brandere og en Deel »Lastdragere Il under
Rigsadmiral Erik Ryning; Flanden i Vismar talte under
C. G. Wrangels Commando 21 store og 21 mindre Skibe,
saa al Sverrig med Anckarhjelms 14 Skibe i alt havde

il? store Skibe seilklare, hvilket var langt flere, end Christian IV
Lykkeligviis hindrede Imidlertid Storm, Modvind og Sygdomme paa Skibene denne store svenske Overmagt i at udrette noget
synderligt. Dens største Bedrift var at plyndre Bornholm j
thi iøvrigt forefaldt tilsøes intet af Betydning dette Aar.
Allerede i 1644 vare Fredsunderhandlinger indledede
især ved den ovenfor nævnte franske Gesandts utrættelige
Mægling, og det kom endog derved saavidt, at Prælirninarierne bleve antagne i Malmø den 29de October. Sverrigs
overdrevne Fordringer og fremmede Magters Indblanding
forhalede imidlertid den endelige Afgjørelse, indtil det om-

paa nogen Maade kunde skaffe tilveie.

sider den 7de August lykkedes at faae en Vaabenstilstand
afsluttet. Den 13de i sammeMaaned kom dernæst Traktaten i
Brømsebro i Stand, hvorved Christian IV's Oerredømme i
Østerseen blev knækket, og Danmarks Jevnbyrdighed med
Svarrig begyndte at gaae tabt "l. Med Holland slultedes
samme Dag en Traktat i ChristianopeI, hvorved Sundtolden blev reguleret for Fremtiden og Elbtolden aldeles
afskaffet.
' } Danmark maatte som bekjendt afstaae Øsel , Gulland. Herjedalen og
Jemteland, opgive Tolden "ed Bygen, indrømme Sverrig fuld Toldfrihed i Sundet og stille Halland som Pant paa 30 Aar. .

Fred i Bremsebro.

Christian IV's Død. Tilbageblik
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Skjøndt Krigsulykkerne, den haarde Fred og de i Slaget
paa Colbergheide erholdte Saar naturligviis havde efterladt
mangt et SPOl' hos den nu 68-uarige Christian IV, vedblev han
dog ogsaa efter Freden ufortrødent at varetage sine Il egjeriogspligter. Endnu 1646 var han sanledes i Norge ved
Herredagen der. Ligeledes bar han med stor Taalmodighed
sine mange tunge huslige Sorger saavelsom de Vanskeligheder, der voldtes ham af den mægtige Adel, som han
især i de sidste Aar havde stor Møie med at magte, ihvorvel
ban ved at ophjælpe Borgerstanden havde smeddet det Vuaben,
med hvilket det omsider lykkedes hans Søn og Efterfølger
at bibringe Adelens for Landet saa fordærvelige Indflydelse
Banesanret. Den 2den Juni 1647 døde imidlertid efter
længere Tids Svagelighed hans ældste, som Thronfølger
hyldede Søn, og efter hans Begravelse aftog e Kongens
Kræfter kjendeligt, indtil han endelig den 28de Februar
J 648 Klokken 5 E. M. endte sit daadrige Liv paa Rosenborgslot.
Under hele Christian IV's lange Regjering rnaa man
beundre den Dygtighed og utrættelige Virksomhed, han
udfoldede. Vel kronedes hans politiske Forholdsregler
ikke altid med Held; men det maa dog indrømmes, at
delte mere hidrørte fra uforudseelige Omstændigheder end
fra Letsindighed og Uklogskab, om end maaskee ile fra
hans Side fremsatte Høihedsrets- og Toldfordringer ikke
ganske stode i Forhold til Statens Kræfter og deraf følgende
politiske Stilling. Hans Deenagelse i de tydske Forhold
var ligeledes hverken til Danmarks . Ære eller Fordeel,
og han burde maaskee derfor helst have holdt sig udenfor
disse Anliggender; men paa den anden Side maa der tages
billigt Hensyn til, al hans Stilling som Protestant og Forholdet til det romerske Rige paalagde ham Forpligtelser til at
14'
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staae sine Troesfæller bi imod Katholikernes Overgreb,
som han ikke godt kunde unddrage sig. Hans rastløse Virken
for Sømagten staaer uovertrulTen i Danmarks Historie, og
som oftere fremhævet var det ham personligt, hvem det
næsten udelukkende skyldtes, hvad der blev udrettet.
uaglet

Thi

mange hæderlige Danske og Norske tjente paa

Flanden under Christian IV, mua: det dog beklages, at
deres Antal hverken har været saa 's tort eller deres Færd
saa fremragende som i Frederik Il's Tid, ligesom vi desværre
ikke have kunnet forlie, bvor ofte Kongen havde Anledning
til at være utilfreds ' med sine Underhavende. Hans Samvittigbedsfuldbed, aabne Øie og Ulrætt elighed, hans Heltemod og øvrige glimrende personlige Egenskaber forklare
tilfulde, at han endnu efter lo Seklers Forløb til Trods for,
at Landets Forfatning ved hans Død knn Vat' maadeIig, og
man ikke kan sige hans private Liv fri for en Deel af
hine Tiders Skrøbeligheder, lever og vistnok bestandig vil
vedblive at leve i sil Folks Erindring som en af dets allerypperste Konger.

IX.

Fra Frederik III's Thronbestigelse til Enevolds.
magtens Indførelse.
1648-60.
Ved Christian IV's Død var Thronfølgeren endnu ikke
valgt.

Bigsraadet overdrog derfor Regjeringen til Rigshof-

mesteren Corfitz Ulfeid, Kansleren, Marsken og Rigsadmiralen,
af hvilke' den første var den Styrende. Imidlertid sumledes
strax Rigsstænderne til Kongevalget, og iblandt disse viste

Tilbageblik.
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sig snart Skinsyge mod Kirstine Munks Afkom og Forkjærlighed for den afdøde Konges ældste Søn, Hertug
Frederik, der som Regent i Stiftet Bremen og som Anfører
i Hertugdømmerne under den sidste Krig havde givet Prøver
baade paa Dygtighed og Tapperhed.

Ulfeld var klog nok

til at følge den almindelige Stemning, og enerar Frederik III
havde antaget en Haandfæstning, hvorved Adelsvælden end
mere blev forøget, hyldedes han overalt i Danmark og
Norge som Konge.
Han beholdt Offue Gedde som Rigsadmiral, indtil denne
i December 1660 døde, og Niels Trolle som Rigsviceadmiral,
indlil han J 657 blev udnævnt til Statholder i Norge, hvorpaa Hend1'ik Bielke, der 1644 havde været Christian IV's
Flagcapltain paa Trefoldighed, kom i hans Sted.
Under 29de August 1655 blev der udfærdiget en Instrux
for det saakaldte .Admuralitet. Dette skulde bestaae af Rigsadmiralen, Renternesteren, dengang Peder Beedtz, Holmens
Chef og Næstcommanderende, 2 Admiralitetsraader, 3 Søcapitainer og 1 Secretair W). I Fredstid skulde det samles hver Torsdagformiddag Klokken 8, i Krigstid, naar Rigshofmesteren eller R.igsadmiralen befalede. Det havde at
raadslaae om Alt,

hvad der angik »Søstaten»,

forinden

Sagerne forelagdes Kongen, at meddele alle kongelige
Koffardiskibe Instrux og ved disses Hjemkomst at undersøge, om denne var efterlevet. Endvidere skulde det
gjøre Forslag om nNavigationens og Commerciens Fortsættelse», om Bygning af Skibe (Defensionsskibe] , som i
Nødsfald kunde tjene til at forstærke Orlogsflaaden , om
' l Under Admiralitetet borte ogsaa en Fiskal, en Eqvlpagemester og
en Profos.
Den 7de December 1657 blev den til Rigsvieeadmiral beskikkede
Hendrik Blelke Medlem af Admiralitetet.
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hvor Materialier beleiligst og billigst kunde erholdes, om
Kjøbstædernes Søfart, om Skibenes Vedligeholdelse med de
mindst mulige Omkostninger, om billig og retmæssig
Færgeløn og om Alt, hvad Kongen forøvrigt maatte befale.
Allerede den t 5de November 1657 udvidedes Admiraliletets
Virkekreds til at foranstalte Krigsskibene forandrede saaledes,
at de bleve bedre skikkede til Tjenesten j den 6te December
5. A. bemyndigedes det til at udstede Ordrer til nogle fra
Norge komne Smaafartøier j den 28de s. Maaned blev der
paalagt det at undersøge, om Alle' havde enerkommet deres
Skyldighed i Træfningen i Østersøen, og den 7de October
] 658 erholdt det endog derrimende Myndighed i alle
Confiskations- og Prissager 'l.
Marinens Civilbestyrelse vedblev Rigshofmester Corfitz
Ulfeld at forestaae, indtil han 1651 flygtede fra Danmark,
hvorpaa den blev overdraget til et Generalcommissarint, der
ogsaa bestyrede Armeens Clvilanllggender, men 1660 igjen
blev ophævet.

Christoffer Lindenov" ) vedblev at være Holmens Chef,
indtil Niels Juel
ham ""].

i Begyndelsen

af Anret 1657 afløste

Da Holmens Chef hyppigt brugtes tilsøes , an-

sattes allerede den 23de Marts 1653 Capitain Jorgen
Biornson til Holmens Næstcommanderende (-Viceadmiral- l,
hvilket han vedblev at "ære hele den øvrige Deel af dette
Tidsrum .... j. Endvidere udstedtes den 8de Juni 1656
Instruxer, hvorved Holmens Chef og Næstcommanderende

' l • Sjællandske Beglster-, XXIII, 655 .

-Tegnelser- , XXXIV, 210, 263,
300 og 735.
" ) Lindenoverholdt den 9de Marts 1649 et Gagetillæg af 1600 Rdlr.
R. M. (. Sjælland s ke Be glster - , XXII, 150).
"") - Sjæ lla nds ke Tegnelser -, XXXIV, 76 og 263 .
••••) - Slæ llnnds ke Reg ts ter - . XXIII, 21 3.

Holmens Bestyrelse.

Pengemldlerne.

215

overdroges Generalinspectionen over hele Holmen, Særdeleshed Inventariet 1il Skibene og alle Leverancer. Desuden fuldstændiggjordes Bestyrelsen ved Ansættelsen af
Officerer (Fagmænd) under Holmens Chef og Næstcemmanderende i de forskjellige Details, idet Capilainerne og
Admiraliletsassessorerne Nicolaus Heldt, David de Nell og
Cornelius Kruse b eordredes til at føre Tilsynet respecLive
med Skibsbyggeriet, Spisningen paa Holmen samt Reberbanen og Skibstakkeladsen *).
Sømagtens Udgifter vare i dette Tidsrum (12 Aar) lidt
over 1,429,370 Rdlr. R. M. eller i Gjennemsnit omtrent
119,114 B.dlr. aarligt, hvoraf næsten 20,850 Rdlr. anvendtes
til Materialier og deraf noget over 3,580 Rdlr. til Tømmer.
Der udbetaltes saaledes betydeligt mindre end de 200,000 Rd.,
som Kongen den 28de Februar 1650 paalagde Rigsadmiralerne
og Holmens Chef at indrette Søetatens Bestyrelse ener *').
Regnskaberne udvise ogsaa, at den største Deel af Gagerne
ikke betaltes af Mangel paa Penge. Det er derfor ikke
usandsynligt, at det har forholdt sig, som den svenske
Gesandt Magnus Durel indberettede til sin Regjering '**),
at Matroserne have samlet sig udenfor det kongelige Slot,
idet de truende forlangte deres tilgodehavende Lønning,
som Rigshofmester CorlHz U1feld havde lovet dem ved sin
Hjemkomst fra den hollandske Ambassade, og at de først
lode sig berolige, da Kongen ved to Rigsraader tilsagde
dem et Fjerdingaars Gage, som de ogsaa kort ener mod toge.
Det er venteligt dette Optrin, der har givet Anledning til,
at der den lste Februar .1650 blev udstedt et kongeligt
aabent Drev,

hvori Søfolkene formanes

til

»skriftligen

' l •Sjællandske Beglster-, XXlll, S. SIl.
" l ,SJællandske Tegnelserv, XXXI, 223.
"'l P. W. Beckers .Samllnger til Danmarks Historie under KO llg
Frederik III., l, 32 og 33.
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og beskedeligen " at fremkomme med deres Andragender
og vogte sig for Sammenroltelser ").

Denne Advarsel lader

imidlertid ikke til at have frugtet synderligt, i det Mindste
siger samme Gesandt i en senere Indberetning, at
Søfolkene
lignende

allerede
Maade

i den
have

pnafølgende Aprilmaaned paa

tiltvunget

sig

en

Deel

Penge.

Sammesteds hedder
det, at ved den i hele Statstjenesten
,
foretagne Reduclion

skulle ikke blot flere af Marinens

Officerer, men tillige 500 af Folkene være blevne
afskedigede med el Aars Gage, hvorover de sidste , der
havde

endnu mere lilgode ,

lydeligt

skulle have yttret

deres Misfornøielse, og de fremmede blandt dem endog
have udeladt sig med ikke mere at ville tage Tjeneste i
Danmark, men hellere slaae sig til dets Fjender "j.
Den 1åde October 1655 var der efter en Extract af
»Bremerholms Mandtal. i Alt 39 Officerer og 2012 Betjente, Underofficerer og Menige i fast Tjeneste "").
Den J 6de Oclober 1652 befalede Kongen Rigsraadet
at skaffe Midler til Flaadens Udrustning til Foranret i Anledning af det spændte Forhold til England, og i Henhold
hertil indbetalles fra 2den November til Udgangen af
Jannar 1653 i All 541,315 Rdlr. 35 Sko R . M., hvilke
Penge for Størstedelen forstraktes af Rigsraadets Medlemmer
mod rigelig Erstatning i Jordegods.

Den 26de September

1653 opfordredes Lehnsmændene i Norge til at opmuntre
alle Stænder til ligesom i Danmark at forstrække Kronen med
Penge til Flandens Udrustning; men der haves ingen Efter' 1 · Sjællands ke Begtster-, XXII, 262.
" ) F. W. 8eckers -Samllnger til Danmarks Hlstorte-, I, 38, 40.
"'J I -Efterretnlnger om d. d. o. n. Sumagt-, I, 152-55 /lndes delle
Mandtal nnført med Gageringen. Pesten bortrev mange Orncerer,
hvorror syv fra Holland indkaldte optoges l Tjenesten. (. Samlinger
til Danm arks Hlstorle -, I, 68 og (9 ).
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retning om, at der er indkommet Noget. Af de i Danmark erholdte Penge brugtes Lil Flaadeudrustningerne mod
England 529,192 Rdlr. R. M., hvoraf 273,160 Rdlr. li!
Proviant. I 1657 beløb Udgifterne til Flaaden sig li! henimod 246,000 Udlr. R. M. "J.
Foruden det ved Marselius i Holland kjøbte Orlogsskib
Frederik, der var bygget i Neustadt og anskaffet af
Christian IV, findes paa Flaadellsten for dette Tidsrum")
opførte to af Skibsbygmester Rybling byggede Orlogsskibe,
Sophie Amalie og Prinds Christian, der allerede omtales
1645, og hvortil Statholder Hannibal Sehested bekostede
Træ- og Jernmaterialiet. Ingen af disse Skibes Bygning
kan saaledes henregnes til dette Tidsrum. Derimod var i
1656 Orlogsskibet Lindormen blandt de Lil Danzig sendte
Skibe, i Slaget ved Falsterbo 1657 vaiede Admiral Bielkes
Flag paa Orlogsskibet Elephanten, og L 1658 var Orlogsskibet Tre Løver i Øresundet, saa at disse tre Skibe maae
være blevne byggede eller anskaffede under Frederik 111.
Desuden kjøbtes 1658 af Hollænderne den tidligere danske
Fregat Delmenborst, som var falden i de Svenskes Hænder i
Slaget under Lolland 1644 og derpaa af Hollænderne fratagen W rangel i Slaget i Øresund et 1658, ligesom der
i dette Tidsrum byggedes nogle mindre Fregatter og en Deel
Skjærbaade i Norge, af hvilke flere 1657 gjorde Tjeneste
i Danmark ""]. Til at oplære Constructionselever og forestaae Reparationsarbeidet i Kjøbenhavn var der de to Skibsbygmestre Rubbiness, Fader og Søn, og den t 657 antagne
Mester Thomas Lindsey i fast Tjeneste.
'l • Blgsregnskaberne- I Indenrigsministeriet.
" 1 -Efterretnlnger om d. d. o. n. Sernagt-, I, 146-49.
'") .Sjællandsk.e Tegnelser-, XXXIV, 263 og 757.
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Pengemangelen havde ogsaa Indflydelse paa Udrustningerne. De knappe Indkjøb af Materialier og den indskrænkede Arbeidskraft efter den faste Stoks Reduction
gjorde det vanskeligt tilbørligt at vedligeholde de gamle
Skibe, medens
blev besværligt
bruges. Heraf
saa meget som

kun faa nye anskaffedes, saa at det stedse
at udruste de Skibe, der nødvendigt maalte
fulgte, at man indskrænkede Eqviperingerne
muligt. Man saae derfor heller ikke paa

denne Tid Eskadrer , som tidligere, blive udsendte for at
hævde den af Christian IV strengt overholdte Høihedsret,
saalidtsom hyppigere Udsendelser af Krigsskibe til Handelssøfartens Beskyttelse eller stadige Vagtskibe i Øresundet,
Beltet og ved Glflckstadt.

Alt, hvad der i saa Henseende

foretoges, indskrænkede sig til, at Islandsfarerne i 1653
convoieredes, dog kun Lil forbi Lindesnæs , at Hendrik
Bielke med Fregatten Pelikanen i 1654 sendtes til Island
og der opbragte et frislandsk Skib, der fiskede under Landet, at SaItcompaguiets Skibe i Juni 1658 convoieredes til Portugal, og at Islandsfarerne Aaret efter ledsagedes af 3 norske
Fregalter frem og tilbage *). I Nordlandene viste der sig
saaledes aldeles ingen Krigsskibe, og Kronens Indtægter
for Pas til Fiskeri i disse Egne udebleve derfor.

Samtidig

ophørte Middelhavshandelen ganske, ligesom kun
enkelte Expeditioner til Guinea fandt Sted.

nogle

Englænderne

og Hollænderne vare Herrer i de nordlige Have; igjennem
dem maatte da ogsaa de Fornødenheder tilveiebringes, som
vore Skibe tidligere under Christian IV selv hentede, og
de af denne med saa store Opoffrelser stiftede Bandelscompagnier gik næsten alle til Grunde. En sørgelig Følge
" -Sjællandske Reglster» , XXIII. 397 og XXIV. 223. -Norske Regtster - , IX, 436 . .Sjællandske Tegnelser-, XXXlIJ, 151. . Nors J.r
Tegnelser-, X, lål.
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af den ringe Orlogsfart var tJaturligviis ogsaa den, at de i
fast Tjeneste siaaende Søfolk savnede nødvendig Øvelse.
r Nordsøen og under de norske Kyster blev Søfarten
stadigt foruroliget af Fribyttere, ja selv Nordmænd synes
at have deeltaget i dette Uvæsen, eftersom man fandt det
nødvendigt ved et kongeligt Patent af 31te Mai 1652
slrengt at advare mod Fribytterier paa de norske Kysler
og at paulægge alle u Udliggere .. og Lehnsmænd at bemægtige
sig og stille for Relten Alle, som gjorde sig skyldige
deri "),

Til at være Udliggere søgte man først at' benytte

Defensionsskibe; men da disse ikke udførte dette Hverv tilfredsstillende, indførtes den 21de Januar 1653 Skjærbaadene
paany i Norge, idet der blev paalagt Lehnsmændene at
sørge for at disse, overensstemmende med de Dorske
Love, og med hvnd forhen havde været Brug baade
sønden- og nordenfjelds og endnu fandt Sted i Aggershus
Lehn , bleve forsynede med Folk. Den 24de Marls blev
del befalet flere Lehnamænd at foranslalle Skjærbaatle byggede og hold le i Beredskab, hver forsynet med en Styrmand
og 1-2 Matroser, Lil hvis Lønning hver Ileel- , Halv- og Ødegnard respective mantte betale 12, 8 og 4 Skilling. Den
2den April blev det fremdeles paulagt Lehnsmændene at
opgive, hvormange Skjærbaade der vare i hvert Lehn, hvornæst der den 13de Januar 1658 sendtes Statholderen en
Tegning fra Kjøbenham, efter hvilken der byggedes 4 Skjærbande, som imidlertid ikke kom i Brug i Norge, men samme
Sommer bleve sendte til Danmark og gjorde Tjeneste der
under Hovedstadens Beleiring **/.

Antlre Sikkerhedsforan-

staltninger mod Fribylterne skele der ikke med Undlageise
Ol _Norske Tegnelser- , VJII, 255.

" l Sammesteds, IX, 12, 36 45 og 138 og X, 59. - Sjælland ske Tegnelser- , XXXV, 8.
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af, at to fra Kjøbenhavn udsendte Skibe i 1651 krydsede
imellem Skagen og Lindesnæs ').
I Anledning af den forestaaende Hylding seilede Kongen
den 12te August 16<\8 fra Helsingør til Norge ombord paa
Orlogsskibet Trefoldighed, ledsaget .af 3 andre Orlogsskibe,
2 Galeler og en Jagt, som bleve. commanderede af Rigsadmiral Offue Gedde. ALter i t 656 var Frederik III med
Trefoldighed og 6 andre Skibe, commanderede af Holmens
Chef Christoffer Lindenov, med sin Søn Prinds Christian i
Norge for lit lade denne hylde som Thronfølger .*).
Da Kongen den 12te August var kommen tilbage til
Kjøbenbavn, blev Lindenov den 27de samme Maaned med
5 Orlogsskibe '*.), 3 Fregatter og 2 Smaaskibe sendt til
Danzig for der, som Ordren lød paa, i ,,14 Dage" at varetage de danske Handelsinteresser. Danzig truedes nemlig
paa den Tid med en Beleiring af den svenske Konge, Carl
Gustav, og for at afværge, at Staden skulde komme i
dennes Magt og specielt at hindre den svenske Flaade i at
blokere den, var den hollandske Admiral Opdam afgaaet
Lil Veichslen med 42 Skibe samt en Deel Landtropper,
hvormed han havde forstærket Danzigs Besætning. Dette
bragte imidlertid Sverrig li! at opgive sine Planer mod
Staden, og da Hollænderne havde forsikkret sig herom,
fornyede de endog deres tidligere Forbund med Sverrig
uden at tage nogetsomhelst Hensyn til Danmark. - Da der
under disse Omstændigheder Intet var at udrette for den
danske Eskadre, forlod Lindenov Veichslen den 15de Sep' ) •Sjællandske Register •• XXIII, 85.
" ) , Nors ke Tegneiser•• IX, 414.
"" ) Niels Juel gjorde ved denne Letliglied som Chef for Sorte Rytter sit
Iorste Solagt i dansk Tjeneste. (. Sjællandske Tegnetser- , XXXIII, ;'72).
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tember, men kom paa Grund af Storm og Modvind først
henimod Midten af October tilbage -til Hjøbenhavn *}.
Foruden de nævnte Expeditioner brugles endvidere
enkelte Krigsskibe til at overføre egne og fremmede Gesandter, ligesom der i 1650 udsendtes en Jagt pau Opmaaling i Østersøen, Beltet og Nordsøen "j.
Den første Krig, som førles under Frederik III, var
med England, hvor 'Oliver Oromwell herskede under Navn
af Protector. Som nær Slægtning af den 1649 henrettede
Carl l var Frederik III nalurligviis ikke synderlig gunstigt
stemt for den engelske Republik, men lagde tvertimod ved
forskjellige Leiligheder sin Deeltagelse for de fordrevne
Stuarter for Dagen. Han betragtedes derfor af Cromwel1
som Fjende, og da den danske Politik efter Freden til
Brømsebro nærmede sig til Hollands, blev Forholdet mellem
Danmark og England endnu mere spændt. Cromwell havde
imidlertid nok at gjøre med mægtigere og nærmere Fjender,
saa at intet- aabenbart Brud fandt Sted, førend England i
1652 erklærede Holland Krig. For ikke at falde i hollandsk
Vold søgte nemlig da 22 engelske HoITardiskibe Tilflugt i
Kjøbenhuvn, hvor man imidlertid forledede vor Regjering
til at lægge dem under Beslag. • Ved de i den Anledning
førte Underhandlinger viste der sig en saa bitter Stemning
fra begge Sider, at Frederik III, der allerede 1649 havde
indgaaet et Forsvarsforbund med Geuernlstaterne, fandt sig
foranlediget til den 8de Februar 1653 at slutte en endnu
nøiere Alliancetraktat med Holland, ifølge hvilken Danmark
mod 192,000 Speciesdaler i narlige Subsidier pnatog sig
at udruste 20 Krigsskibe i egne Farvande.

Englands Svar

'l .SjællalldskeReglsler., XXIII, 886 og -Tegnelser -, XXXIII, 571>.
"l .Sjællandske ltegtster-, XXII, 316.
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herpaa var en Rrigserklæring, og Danmark maatte altsaa
forberede sig paa at kunne møde en engelsk Flaade i de
dansk-norske Farvande, Da de hollanske Subsidier ikke
vare tilstrækkelige hertil , blev derfor som ovenfor omtalt
en

Deel

af Kronens

Jordegods

afhændet

til

Adelen.

Allerede i Sommeren 1652, altsaa før England erklærede
os Krig , eqviperedes Flaaden, og da 18 engelske Skibe
mødte en hollandsk Flaade i Øresundet, sendtes Admiral

Køn Joachim. Grobov den 7de October med alle udrustede
Skibe til Helsingør, hvorved Sammenstødet mellem de to
fjendlige Flander paa dansk Territorium blev afværget 'l.
Den 3die December s. A, blev det paalagt Lchnsmændene
i Norge at give Defensionsskibenes Rhedere Tilhold om at
holde disse i god Stand li! Foranret og at opgive, hvormange der fandtes i deres Lehn. Da det herved viste sig,
at der kun var eet brugeligt Defensionsskib i Bergen, blev
den tidligere omtalLe Indførelse af Skjærbaadene besluttet.
l Januar 1653 beordredes Statholderen i Nor ge og Lehnsmanden i Dergen at sætte Grændserne samt Bergens Dy og
Havn i Forsvarsstand. De beslaglagte engelske Skibe lossedes,
og den 24de April fik Statholder en endvidere Befaling li! at
anholde alle engelske Skibe, da man i England gjorde det
ved dansk-norske.

Den 12te August blev det imidlertid

paalagt Statholderen vel ikke at give Nogen Tilladelse til
at fare paa England, men dog at see igjennem Fingrene
med dem, der vilde gjøre dette paa egen Risico Hl. I J 653
var Flaaden igjen udrustet, og den 5te Mai sendtes Capitain
Lauritz Galting med 3 danske og 1 nork Fregat til Nordsøen, hvor de i 8 Uger holdt Farvandet frit for engelske
' ) -Sjællandske Tegnelser- , XXXII, 414,
" ) -Norske Tegnelaer- , VIII, 468 ; IX, 3, 7, 18, 80 og 117,
landske Tegnelaer- , XXXII, 670.
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Kapere. løvrigt var en Deel af Flanden samlet i Øresundet under Hendrik Bielke paa Trefoldighed *); men da
den engelske Flaade leverede Hollænderne flere blodige
Slag i de vestlige Dele af Nordsøen, kom ingen Fjender i
vore Farvande.

Da England og Holland 1654 sluttede Fred,

endtes tillige Krigen mellem Danmark og England, uden at
altsaa videre Fjendligheder havde 'fundet SLed. Dog Cromwell
glemte ikke i den paatølgende svenske Krig, at Frederik IJ[
havde anholdt de engelske Skibe, som havde søgt Tilflugt
i Kjøbenhavn, skjøndt disse Skibe bleve udleverede ener
Freden, mod al Danmark erholdt Erstatning af Holland.
Uagtet den fra Danmark flygtede Rigshofmester Corfitz
Ulfeld vidste at gjøre sig yndet af den lunefulde svenske
Dronning Oh"istina og anvendte sin hele Kløgt for at ophidse hende mod Danmark, herskede der dog under hendes
Regjering saa megen Forvirring og Misfornøielse, at de
jevnligt opstaaende Uenigheder atter bleve bilagte. Men
efterat Regjeringstøilerne ved hendes Thronafsigelse vare
komne i Fætterens, Oarl Gustav af Zweibryckens, kraftige
Hænder, kunde Danmark intet Øieblik vide sig sikker for
et Angreb af sin overlegne Nabo. Imidlertid vendte denne
først sine Vaaben mod Polen, hvis Konge Johan Oasim~r
havde protesteret mod Carl Gustavs Ophøielse paa den
svenske Throne, hvortil ban menLe sig mere berettiget.
I det polske Felttog gik Carl Gustav i Begyndelsen frem
med et forbausende Held; men netop som han stod i Begreb med at lade sig krone til Konge del', opmandede
Polakkerne sig og standsede hans Seirsflugt.

Tilskyndet

uf flere fremmede Magler mente Danmark, som imidlertid

") •Sjællandske Reglster-, XXIII, 376, 407 og 420 samt .Tegnelser.,
XXXII, 615.
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havde samlet Kræfter, at det nu var det re ~ Øieblik til
at gjenvinde de ved Freden i Bremsebro tabte Provindser.
Paa Rigsdagen i Odense i Februar 1657 blev derfor Krigen
. besluttet og den 1ste Juni erklæret, hvorefter en ny Traktat
med Holland, der gik ud paa en gjensidig Understøttelse
af indtil 6,000 Mand, blev sluttet.
Den samme Letsindighed, der havde fremkaldt Krigserklæringen uden tilstrækkelig Kundskab om den svenske
Hærs virkelige Stilling i Polen, forledede nu ogsaa til at
stole paa utilforladelige Forsikkringer om, at et Angreb fra
Landsiden ikke var at befrygte, saa at man forsømte at
sætte Sydgrændsen, især Fæstningerne i tilstrækkelig
Fursvarsstand. Kunde man blot, mente man, sikkre sig
mod den svenske Hærs Overførsel tilsøes, havde man
Intet at frygte, men kunde tvertimod med Lethed bemægtige sig Stifterne Bremen og Verden samt det med
Sverrigs Herredømme utilfredse Halland.
I Danmark havde man i de sidste Aar indført, at
Lehnene leverede et bestemt Antal af de ved Kysterne
boende Søfolk Lil Fiaadeas Bemanding og betalte for dem,
der ikke kunde stilles, og vare da til Gjengjæld Kystlehnene
fritagne for Udskrivning til Landtjenesten. Dette ønskede
man nu ogsaa at faae indført i Norge saaledes, at derfra
skulde leveres 2,138 Mand til Søtjenesten j men da dette
ikke kunde komme i Stand før Krigen "), rnaatte man Ij Mai
udskrive 550 Mand og desuden hverve alle de Søfolk, som
kunde erholdes i Balmsielm H). I Danmark havde Lehnene
allerede den 111e April fanet Paulæg om at levere det bestemte Antal Søfolk eller betale 6 Speciesdaler maanedligt
" -Norske Tegnelser-, IX, 430 og X. 2.
.., Sammesteds, X, 27 og ao.

Sverri g erklæres Krig.

Flandens Bemanding og Brug.

~25

i 5 Maaneder for hver manglende Mand. Desuden bleve
alle Furtaler Landet over den 25de og 28de Mai gjennem
Lehnsmændene beordrede hver at afgive en Mand li!
Flaaden "j.
Foruden de paa Holmen under Niels Juel udrustede
Skibe fragtedes 3 hollandske Orlogsskibe under Commandeur
Peter Kannin og 3 under Capitain Markuor Hoedtstehn,
og delle i Forbindelse med Saltcompagniets Fregat Kjobenhasm paa 32 Kanoner, et Defensionsskib fra Bergen og
nogle norske armerede Skibe "ar det Søværn , hvormed
Danmark agtede at" møde sin Fjende ""l.
Paa Togtet, som Rigsmarsk Anders Bilde foretog mod
Bremen, blev han paa Elben understøttet af nogle Krigsskibe under Capltain Peder Lytzen **'j og paa Veseren
af tre hollandske under Roedtstehns Commando. Den
25de Mai statloneredes Capitain Laurits Nielsen. mellem
Skagen og Vinge med 3 danske og et hollandsk Skib,
medens Peter Kannin forblev sydligere i Kattegattet med
sine 2 andre Skibe. Det var paulagt disse to Eskadrer at
bemægtige sig alle svenske Skibe, især Kapere, uden dog
at forhindre andre Nationers Søfart, med mindre de vilde
føre Ammunition eller Proviant til Geteborg •••• j. Da det
danske Felttog i Bramens Stift maatte opgives, forenede
Roedtstehn sig med Skibene i Kaltegattet, der nu samledes
til en
kadre, som blokerede Gøteborg og forhindrede de

. ) .Sjællandske Tegnelser-, XXXIV, 42, 47, 68 og 69.
" I •Sjællandske Ileglsterv, XXIV, 58 og 62. For Fregatten Kjøbenhavn betaltes 1000 Specier maunedllg Fragt. l' Sjællandske Tegnelser-, XXXIV, 98).'
ml .Sjællandske Tegnelscr-, XXXIV, 37, 44, 59 og 67.
....) .Sjællandske Beglster-, XXIV, 58 og .Tegnelser., XXXIV, 76.

.
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derværende svenske Skibe i at understøtte den svenske
Armees Landgangsplaner mod Fyen k).
Da Hovedllaaden først i Juli var udrustet, seilede
Kongen med 19 af Rigsvi ceadmiral Hendrik Bielke commanderede Skibe til Dansig for at forhindre den svenske
Hær i tilsøes fra Polen at komme over til vore Øer U).
Men da Frederik III i Dansig erholdt den uventede Efterretning,

at Carl Gustav med 12,000 Mand

allerede i

Pommern var paa Veien til Holsten, skyndte han sig tilbage til lijøbenhavn for at forsvare Landet "").
imidlertid nu for sildigt.

Det var

Anders Bilde var allerede med

stort, Tab trængt tilbage til Holsten af de Svenske og ilede
med at indskibe Resten af sine Tropper i lirigsskibene
paa Elben,

hvormed han

s.eilede

omkring Skagen

til

Fredericia, paa hvis Befæstning der i de sidste Aar var
arbeidet.

En panisk Skræk havde bemægtiget sig Alle;

Fredericia faldt ved første Storm, og snart var hele Halvøen oversvømmet af Fjenden. Sanlænge Farvandet var
aabent, dækkede dog endnu de i Lillehelt og langs Halvoens Kyster stationerede Krigsskibe øerne.
Det var imidlertid ikke nok, at de i Gateburg liggende
svenske Skibe afholdtes fra at understøtte Landgang paa
vore Øer; thi der arbeidedes stærkt paa at udruste den svenske
Østersøesflaade, og Niels Juel satte derfor alle Kræfter i Bevægelse paa Holmen for at eqvipere de brugelige Skibe,
sanledes at Hovedllaaden kunde blive stærk nok til at møde
Fjenden, naar denne maatte komme i Søen.

Bielke var

allerede bleven forstærket med 9 Skibe HH) og havde i Juni,
' 1 -Sjællandske Tognelser- XXXIV, 98 og 101.
Sammesteds, XXXIV, 98.
"'l Kongen landede i Skaane og lod Flaaden hllve ved Bornholm.
....J -Slællandske Tegnelser-, XXXIV, 100 og 11 l.
Ul
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Juli og den første Halvdeel af August været saa fuldstændig
Herre i Østersøen, at han endog havde kunnet brandskatte
Rygen og de omkringliggende Øer *), ligesom han ogsaa
havde forhindret 11ere i Vismar liggende svenske Skibe i
at komme tilsøes.
Admiral

Men da den svenske Hoved11aade under

Clas Bjelkenstjerna i den

sidste Halvdeel af

August var løben ud, maatle Bielke forlade de tydske Kyster
for at dække Sjælland mod Fjenden. • Under Møen mødtes
Flaaderne den 12te September; da de Svenske imidlertid
vare ham betydeligt overlegne **l, indlod Bielke sig kun i
en løbende Fægtning, under hvilken han boldt hen mod Øresundet. ' Om Aftenen forstærkede imidlertid Niels Juel ham
med 11 i Kjøbenhavn færdig blevne Skibe, og nu søgte han
kjækt Fjenden, hvorpaa der under Falsterbo den l3de og
14de

fandt

en

haardnakket Kamp Sted mellem

dem.

Efterat især de to Admiralskibe Elephanten og Marta den
sidste Dag slemt havde tilredet hinanden, bar den svenske
Flaade af og løb ind til Vismar, hvorpaa de Danske søgte
Kjøhenhavn for at reparere den i Slaget lidte Skade.
Paa begge Sider var Folketabet omtrent eens; det angives
hos

05

til 60 Døde og 100 Sanrede.

Snart vare Skibene

istandsatte, og den 19de ***) kunde der allerede udstedes
Ordre til Bielke om igjen at søge Fjenden; dog de Svenske
vare i Slaget blevne saa medtagne, at de ikke kunde for-

'l -Sjællandske Tegneiser- , XXXIV, lOG og 11G.

Brandskatten
skjænkede Kongen senere Bielte.
(. Sjællands ke Tegnelser-,
XXXIV, 209).
" ) Bielke havde kun 28 Skibe og 2 Brandere, medens den svenske
Flaude bestod ar 38 Orlogsmænd, 4 Brandere og nogle GnJlioler.
(Tcr nquls t, I, 120).
•" ) . Sjællandske Tegnelser-, XXXIV, 156.
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lade Vismar , som vor Flaade dernæst blokerede, sanlænge
Farvandet var aabent .).
Paa denne Mande lykkedes det altsaa at tilintetgjøre de
fjendlige Landgangsplaner mod de danske Øer; men da Vinteren gjorde Farvandet useilbart, maatte Krigsskibene søge
Havn.

Efterat have forsynet Nakskov med en Besætning af

300 Mand og beordre l Capitain Peder Bredal med 4 Skibe at
bolde sig i Farvandet sanlænge som muligt ••), kom
Bielke den 14de December til Kjøbenhavn, hvortil Blokakeskibene for Gøteborg allerede vare hjemkaldte midt i
November ""},
Hvorledes den dristige Carl Gustav førte sin seirrige
Hær paa 10,000 Mand over Iisbroen mellem de danske
Øer og næsten uden Sværdslag tiltvang sig den smædefulde roeskildske Fred den 26de Febru~E 165~, henhører
heldigviis ikke umiddelbart til Sømagtens Historie, og vi
kunne derfor undlade nærmere at berøre denne sørgelige
Begivenhed. Dog bør det ikke forglemmes, at Ilredal, der
ved Fjendens Ankomst laa med sine Skibe indefrossen i
Nyborg, ved at bugge Isen i Stykker omkring Skibene,
holde Vaagerne aabne, overgyde Skibssiderne med Vand, der
uopholdeligt frøs til Is, samt ved kjækt at udholde den
fjendlige Ild fra Land lykkeligt undgik at falde i
Hænder.

S~enskernes

Til Belønning herfor blev han, da han senere

ved Farvandets Aabning kom tilbage til Kjøbenhavn, ansat
som Eqvipagemester og udnævnt til Viceadmiral"..·).
Den ærgjærrige Carl (iustav var dog ikke tilfredsstillet
ved, hvad han havde opnaaet i Roeskilde.

'l .Sjællandske Tegnelaer- , XXXIV, 174.
Hl Sammesteds, S. 19;;, 204 og 207.
-l Ligeledes, 209 og 275.
..") Ligeledes, 523 og 732.
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kaldet til at erobre hele Danmark og brød derfor under

-

intetsigende Paaskud den nyligt sluttede Fred. Paa 11 Krigs- \
skibe og ~Transportfartøier setlede han endnu samme
Aar' med 8,000 Mand Infanteri og 1200 Ryttere fra Kiel,
som det hed til Preussen, men landede den
pludseligt i ~ rs ør.

~gust

Uden at agte paa et ham Imadesendt

Gesandtskab rykkede han derpaa lige mod Kjøbenhavn, som
samme Dag, Landingen skete i Korsør, var bleven indesluttet tilsøos af 12 svenske Orlogsskibe under Admiral Wrangel.
Skjøndt Overrumplingen

desværre fuldstændigt lykkedes,

ihvorvel Fjenden

gjort sig mistænkelig nok ved

havde

under alleslags Pauskud at holde sin Krigsmagt i Holsten
længe efter-Freden , gavnede det troløse Fredsbrud dog,
forsaavidt som det vækkede det ved Adelsaaget og de sidste
Aars mange Ulykker sløvede Folk af sin Dvale og bragte
det til at opbyde al sin Kraft og til med Begeistring at
slutte sig om Kongen, der hellere vilde •dø i sin Rede end
overleve sit Lands Hæder og Selvstændighed».

Alle satte

sig i Bevægelse for at bringe den snart til alle Sider indesluttede Hovedstad i Forsvarsstand.

Høie og Lave af begge

Kjøn arbeidede paa at udbedre Fæstningsværkerne, og da
Fjenden nærmede sig Staden, saae han til sin Forbauselse
Forstæderne brænde og stødte paa den mest .!!..a.:!.dnakkede
M ~stand

istedetfor den lette Seir, han havde ventet sig.

Kongen og hans Slægt, Borgere og Studenter, kort sagt
alle Indvaanere overbøde hverandre i AnstrængeIser for at
værne om deres Arne, og det lykkedes ogsaa ved jevnlige
kraftige Udfald at gjøre de svenske Beleiringsarbeiderbetydeligt Afbræk.

Fæstningsværkerne mod Søsiden og det

her udlagte Blokskib Hoienhald samt nogle armerede Pramme
besattes af Søfolkene under Holmens tappre Chef Niels Juel,
som ligeledes i forskjellige Udfald bande lilsøes og tillands

I~sg,
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kæmpede med Held. Ved disse Udfald havde blandt
Andre Capitain Nicolces Heldt Leilighed til at udmærke
sig og blev i den Anledning udnævnt til Viceadmiral.
Da den svenske Konge allerede før sin Afgang fra Kiel
havde beordret alle sine omkringliggende Tropper til at
fornye Fjendlighederne, kom snart ogsaa hele Halvøen og
Fyen i hans Magt; kun de mindre Øer bleve endnu i
dette Aar forskaanede. Alle dansk-norske Skibe anholdtes
samtidig med Landgangen paa Sjælland, og derved faldt
ogsaa en Deel mindre Krigsskibe, som vare beskjæfligede
med at bortføre Skyts og Ammunition fra de skaanske
Fæstninger, i Fjendens Hænder. I Norge traf man Forsvarsanstalter, saasnart Efterretningen om Fredsbruddet var
kommen dertil; dog forefaldt der intet af Detydenhed i
dette Aar. Ugeledes udstedtes Kaperbreve mod Sverrig,
og det ikke blot til Danske og Norske, men tillige til Hollændere og Englændere ").
Uagtet den Kjækheds- og Standhaflighedsaand, som
herskede i Kjøbcnhavn, og som derfra snart udbredte sig til
hele det danske og norske Folk, vilde det dog have været
vanskeligt for Danmark alene at forsvare sig mod den
dristige Erobrer, der bød over Europas dengang mest krigsvante og af Datidens berømteste Generaler anførte Soldater.
Det var derfor heldigt, at Carl Gustavs ubeføiede Fredsbrud
og faretruende Vælde formaaede flere fremmede Stater til
at komme Danmark til Hjælp. Frankrig og England, der
dog ellers holdt med Sverrig, ønskede nemlig ligesaalidt som
det med os allierede Holland, at begge Sider af Øresundet
atter skulde komme i samme Magts Hænder, og saa meget
mindre, som Frederik III's Vægring at lukke Sundet og, da
°l -S jællandske Register», XXIV.
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Farten gjennem Beltet paa den Tid kun var lidet bekjendt,
derved tillige Østersøen for fremmede Krigsskibe l netop
var et af de Paaskud , Carl Gustav benyttede li! at bryde
Freden.
Hollænderne, for hvem Spørgsmaalet havde størst Betydning, vare ogsaa de første til al undsætte det betrængte I{jøbeabavn. Med 38 Krigsskibe og 6 Fløiter, ladede med Proviant, Tropper og Ammunition, benyttede den kjække Admiral
Jacob van Wassenaer Op'dam en frisk Nordenvind til den
29de October at s.e.ile. igje!!!!!lIJl.-Ør..asundet. .Rigtignok vare
begge Kyster ved Kronborgs Capitulation den forudgaaende 6le September komne i svensk Magt; men ved at
holde sig midt i Farvandet lykkedes det ham uden synderligt Tab at gaae fri af det svenske Landskyts. Indenfor
Kronborg laa imidlertid Wrangel med !L svenske Skibe,
som Opdam derpaa angreb og efter 5-6 Timers Kamp
tvang til at søge Tilflugt under Slottets Kanoner, hvorfra
de senere, da man ikke troede dem sikkre der, lagde sig
ind i Landskronas Havn. I Slaget sank eet hollandsk og
fire svenske Skibe samt erobredes 'tre svenske Orlogsmænd.
Ved Efterretningen om, at den h'fJUandske Flaade kunde
ventes med førsle gode Vind, fik Rigsviceadrniral Hendrik
Bielke den 12te October Befaling li! at lade Fiskalen
presse alle de Søfolk, som fandtes i Kjøbenhavn og ikke
havde fast Post paa Volden eller vare ansatte ved noget
af de oprettede Compagnier*). -Da Opdam var ankommen
til Sundet, blev Bielke dernæst den 26de Oclober beordret til
med 4 Orlogsskibe, 2 Fregatter og et mindre Skib at løbe ud
og forene sig med denne, naar han angreb den svenske

.

' ) -Sjællandske Tegnelser- , XXXI\', 736.
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Flaade 'l i men nordlig Vind og Strøm forhindrede Bielke
i at naae Hol1ænderne før efter Slagel. Senere blev den
hollandske Capitaln Adrian van Veen ansat som Chef paa
det danske Orlogsskib Trekroner og Capltaln Colery paa
Sorte RyLter, der for Størstedelen vare bemandede med Hollændere fra de efter Slaget ubrugelige Skibe. Et dansk og et
hollandsk Skib bleve sendte Lil Kjøgebugt og farvandene
ved Øerne for at holde disse fri for svenske Kapere. De
ovennævnte 6 hollandske Fløiter fragtedes af os, deels for
i Storehelt at forhindre svenske Troppers Overgang til
Sjælland, deels for at overføre til Kjøbenhavn en Deel
Tropper, som Braudenborg send Le os Lil Hjælp; desuden
blev det paalagt Selius Marselius at forskaffe 3-4 GaIlioter
li) at gjøre Tjeneste i Beltet O').
Den forenede Flaude kunde vistnok nu uden stor
Vanskelighed have ødelagt den i Landskrona liggende
svenske Sømagt; men det slemmede ikke med Hollændernes
Interesse at lade Danmark opnaae en saa stor Fordeel, at
de selv ei længere behøvedes. Operationerne mod Landskrona, navnlig Forsænkdingen af Havnen der, hvorom der var
J
truffen Aftale med de af Kongen den 30te til Opdam afsendte Rigsraader Otto Krag og Peter Reetz, og som
Frederik III endog selv engang overværede, udførtes
derfor ogsaa paa en saa ufuldstændig Maade, at de Svenske
Beller ikke
med Lethed kunde forekomme dem '''j.
Blokaden blev fuldstændigt gjennemført. Det blev derfor
. , Llielkes Flag valede pna Trefoldighed , Heldts paa Hannibal og
Breduls paa Tre Lover; Norske Love blev commanderet af Cupltnln
Gelles Lenersen , Gran Ulv af Peter Jansen Coninck, Sl. Hans af
Søren Orulng og Hoienhald af Peder Jansen. (.Sjællandske Teg nels er -, XXXIV, 747.
" ) -Sarnmesteds, 752 og 754.
"') Ligeledes, 752, 757, 758, 760 og 768.
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den 3die og 10de November nødvendigt at sende Viceadmiral Peder Bredal , der med 3 danske og 3 fragtede
hollandske Skibe i I<jøbenhavn laa sellklar Lil den slesvigske Kyst, til Øresundet, for at gjøre Rigsadmiralen
stærk nok

til

at

ødelægge eller bemægtige sig nogle

fjendlige fra Landskrona udkomne Skibe.

Den 13de lfik

Bielke endog Befaling til at jage Fjenden tilbage, det
koste,

hvad

noget Tab.

det

vilde,

hvilket

iøvrigt lykkedes uden

Den gde Januar 1659 maatte Niels Juel,

hvor uundværlig han end var paa Holmen, med et dansk
og nogle hollandske Skibe ,sen des ener en Deel forbiseilende svenske Skibe .

Den 24de Marts jog Viceadmiral

Heldt med nogle danske og hollandske Skibe en Deel
Svenskere tilbage til Landskrona. hvor endvidere Capitaln Robert Hall den 8de Mai beordredes med 5 danske
at angribe 2 udenfor liggende svenske Skibe "],

løvrigt

haves ingen Efterretninger om, hvorvidt der ved disse Leiligheder er forefaldet noget Videre.
Kjøbenhavn var ener den hollandske Flandes Ankomst
fri fra Søsiden, og dens Besætning bleven forstærket med
2,000 hollandske Soldater.

Men da Staden endnu stedse

truedes fra Landsiden, vedblev man ved Skibe i Kallebodstrand og ved Havnens nordlige Ende at sikkre disse dens
Hovedadgangspunkter, ligesom man om Vinteren forsynede
det sydlige Indløb med Pallssuder for at afværge Overrumplinger over Isen **).

Som hekjendt lykkedes det endeligt

i den mindeværdige Nnt den 11 te E.~b.t;llilr 1659 Kj~nhavns tappre Forsvarere ikke blot fuldstændigt at afslaae den svenske Bovedstorm. men endog at tilføle Fjenden

'l .SjællandskeTegnelser., XXXIV, 765 og 775 samt XXXV, 9,123 og 202.
" l Sammesteds, 789 og 795 samt ,XXXV, 180 og 408.
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et saa betydeligt Tab, at Beleiringen fremtidig maatte indskrænkes til en Blokade fra Landsiden.
. Da Viceadmiral Peder Bredal kunde undværes forLandskrona, blev han sidst i November 1658 med Fregatterne Graa
Ulv, St. Hans og de hollandske Skibe Vapen van EnMusen,
Hollandske Printzen og Møm7cedæTn sendt til den slesvigske
og jydske Kyst og der stillet til Ollurfyrsten af Brandenborgs Disposition ved Overførslen af de keiserlige og
brandenborgske Hjælpetropper, der vare bestemte til at angribe Fyen. Medens denne lille Eskadre laa ved Ebeltoft, blev
den i Mai i\Iaaned angrebet af den svenske Viceadmiral
Owen Koæ (senere adlet under Navnet SJøløw), der var
udsendt med otte Skibe for at forhindre Troppeoverførslen.
Efter et tappert Forsvar, under hvilket Bradal mistede begge
Benene og kort efter døde, bleve hans Skibe jagede paa
Strand, hvor Vapen van Enkhusen blev brændt, og de
4- andre Skibe erobrede og bortførte af Fjenden tilligemed
1000 Mand kelserlige og brandenborgske , Tropper "),
Den 26de Marts 1659 sendtes Viceadmiral Nicolaes
Heldt med 16 danske og hoIlandske Skibe til Beltet, »hvor
Fjenden spillede Mester». Der mødte han den 30te s. M.
sex svenske Skibe under Langeland og erobrede af disse
Orlogsskibet Svanen paa 50 Kanoner. De fem andre undkom og forenede sig med Admiral BJelkenstJerna, der snart
efter skal have samlet nogle og tredive Skibe under sil
Flag, hvormed han tvang Heldt li! at søge ind til Flensborg. Da Efterretningen om, at Heldt blev blokeret der,
kom til Kjebenhavn, pressede man Søfolk til Flaaden, som
derpaa under Bielke paa Trefoldiglied og Juel paa
det nyligt erobrede Svanen i Forening med Opdam af-

.

/~
J

' l •Sjællandske Reglster-, XXIV, 291, og Tornquist. I, 132 og 133.
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sendtes mod 8jelkenstjerna, hvorpaa denne trak sig op i
Beltet, og Beldt stødte til den allierede Flaade. Denne
forfulgte derefter Fjenden og havde under Rødsand den
30te April en skarp Fægtning med Bjelkenstjerna, der søgte
ind til Vismar *). Dersom der havde været tilbørlig Enighed
mellem de Allierede, vilde de Svenske næppe være komne
derind uden betydeligt Tab; men de hollandske Skibe
ydede de ' danske kun ringe Bistand. Deels laa det nemlig, som ovenfor berørt, i den hollandske Politik ikke at
tillade nogen af de kæmpende Parter at faae afgjort Overhaand, deels gik de hollandske Chefer i Almindr.ligbed kun
ugjerne i Ilden, eftersom deres Skibe vare fragtede af Private og skulde vedligeholdes for en bestemt maanedlig Betaling uden Bensyn til, hvad Skade Skibene eller Mandskaberne lede.
Imidlertid vare Frankrig, England og Bolland i Bang
blevne enige om at tvinge de to nordiske Konger til at
antage de af dem der vedtagne Fredsbestemmelser , og
for

at

bevirke

dette

ankom

Admiral

Michael Adrt·an

de Buyter den 1ste Juni med nok en hollandsk Flaade
til Danmark, hvor Opdam havde overvintret.

Der var saa-

~h o ll an d s k e Krigsskibe med 6-7 Brandere og
IO Gallinter samlede i Storebelt , hvor senere ligeledes
Admiral Montagnes, Greve af Sandwich, indtraf med

Jedes

42 britiske Krigsskibe. De med Ruyter ankomne Diplomater
foreskreve derpaa FredsviIkaarene , som Danmark ihvorvel
nødtvungen

erklærede

sig

villig

til

at

men som Carl Gustav aldeles forkastede.
enerat
endeligt

den

til Betænkning

Hollænderne

til

givne
at

tage

Frist

indgane

paa,

Dette bragte,
var

virksom

udløben,
Deel

0) .Sjællandske Beglster-, XXIY, 329 og -Tegnelser-, XXXV, 125,
131, 147, 168 og 172. Tornquist. J, 131 og 32. Juels Grnvminde
I Holmens Kirkes Cape!.
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Krigen , og 37 danske og hollandske Skibe forjog derpaa
32 svenske, der længe havde ligget udenfor J{jøbenhavn
og derved forhindret Tflfersel fra Søsiden. Den engelske
Flaade seilede imidlertid den 26de August hjem paa Grund
af den i Storbritanien forestaaende Regjeringsforandring,
og da Hollænderne i Forening med de Danske vare den
svenske Sømagt belydeligt overlegne, vendte ligeledes Opdam imod Slutningen af October med 20 Krigs- og en
Deel Handelsskibe tilbage . til Holland, saa at nu kun
Ruyter med sin . Flaadeafdeling understøttede Fredsunderhandlingerne.
Under den svenske Landblokade blev Kjøbenhavn tildeels forsynet med Levnetsmidler fra de mindre Øer, som Carl
Gustav derfor besluttede at besætte. Ved Hjælpaf sin betydelige Flaade i Landskrona under Wrangel og i Vismar under
Bjelkenstjerna , som Hollænderne ikke vilde hjælpe til at
blokere tilstrækkeligt, førte han, medens den allierede Sømagt var fraværende, Tropper til Møen, Lolland, Falster
og Langeland og bemægtigede sig uden Vanskelighed disse
øer. Kun Nakskov blev en kort Tid tappert forsvaret af
Borgerne og de af Bielke 1657 der indkastede 300 Mand;
men da Fjenden havde besat det øvrige Lolland og Langeland, manglede Nakskov snart bande Levnetsmidler og
Ammunition. Det blev derfor vigtigt at undsætte den
kjække By hermed, og flere Ordrer fra Kongen til Bielke
vidne om, at delte laa barn meget paa Hjerte. Dog Bielke
skulde søge Soldater blandt de fremmede Hjælpetropper
og Understøttelse tilsøes hos Hollænderne, hvilket naturligviis bevirkede, at der ingen Hjælp kom, før det var for
sildigt. Først den 12te Juli kunde den endelige Ordre
til tre danske Skibe om at forene sig med Hollænderne
for at undsætte Nakskov udstedes; men forinden denne

Smaaøerne erobres . Svenskerne fordrives fra Fyen .
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Ordre kunde komme til Udførelse, maatte Byen den 15de
overgive sig af Mangel paa Fornødenheder -l.

Sandanne

vare de Vanskeligheder, Frederik III havde at kæmpe med
fra sine Allieredes Side, og man kan heraf forklare sig,
hvad der senere fornemmelig nødte ham til at slutte den
efter de daværende Omslændigheder ufordelagtige Fred.
For at drage de fjendligc Stridskræfter bort fra Hovedstaden, besluttede man nu at angribe Fyen med danske
Tropper i Forbindelse med de under Feltmarskal Eherstein
i Hertugdømmerne stanende keiserlige, polske og brandenborgske Hjælpetropper.

Efterat Planen var aftalt i ~ og

Tropperne samlede, landsatte Buyter , Bielke og Juel den
tste November Fellmarskal Schok: med 4900 danske og
allierede Sold ilter ved Kjerteminde , og 3 Dage senere
landede Eberstein med 6,000 Mand ved Middelfart.

Vel

ilede Carl Gustav fra Lolland gjennem Sjælland til Korsør
for al undsætte fy.en; men den forenede } laade.. Jl.oldt
Beltet saa vel besal, at kun Feltmarskal Grev Gustav Otto

Stenhock kunde komme over som Raadgiver hos den pua
Fyen commanderende General, Pfals greveu af b'c1tuZlz1Jac1t.
Eberstein forenede sig den 11 te November ved Odense

-

med Schak, og den 14de s. M. seirede de Allierede over
Fjenden og tvang ham til at kaste sig ind i Nyborg, som
samtidig truedes af den dansk-hollandske Flaade fra Søsiden.
Dagen efter overgav derfor ogsaa Generallleutenant Hendrik

Horn Hl Fæslningen med 3,000 Mand Kjernelropper.

Des-

uden beløb de Svenskes Tab paa Fyen sig til 2,000 Fanger,
2,000 Faldne, 100 Kanoner med .Ammunition samt 120 Faner
og Standarter.

'l ,SJællandske Tegnelser-, XXXV, 183, 207, 73, 74 og 308.
" ) Prindsen af Schultzbach og Grev Stenbock reddede sig frn Fangenskab ved om Natlcn al lI)'gte Ira Nyborg til Korsor i en Baud.
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Nu ønskede de Danske at føre Krigen over til Sjælland og Skaane ; men herom vilde de hollandske Diplomater
Intet høre og truede endog med at paulægge Ruyter at
modsætte sig Overgangen. Frederik III maatte derfor
atter finde sig i deres Magtsprog. Ruyter seilede den
18de November til Lybek for at proviantere; Bielke og Juel
gik li! Kjøhenhavn , hvor Ruyter senere ligeledes ankom
den 5te December.
Efter Carl Gustavs ved Frederikshalris tappre Forsvar
mislykkede Indfald i Norge og kort derpaa følgende Død
i Geteborg den 12te Februar 1660, sluttede Keiseren,
Polen og Brandenborg i April Fred med Sverrig i Oliva.
Danmark rnaatte derfor, uagtet Stuartarne igjen herskede
over Storhritanien og Irland, underkaste . sig Trlpelalliancens Villie og den 2~lai udenfor Kjøbenhavn
stadfæste den roeskildske Fred, hvorved Skaane, Halland og
Bleking for stedse gik tabt. Derimod .beholdt Frederik III
Trondhjems Stift og Bornholm, som i Slutningen af 1658
selv havde afkastet det svenske Herredømme. Allerede
<len 29de \\'lai kunde det derpaa paulægges Rigsadmiralen
at beordre Viceadmiral Heldt og de fornødne Officerer til
at overføre de svenske Tropper fra Møen, Falster, Lolland
og Langeland til Pommern og Vismar*). Den svenske
Leir ved Brønshel blev derefter opløst og I{jøbenhavns
Landblokade saaledes hævet. Efterat være bleven optaget
i den danske Adelstand og faaet tilsikkret en aarllg Pension
af 800 Specier vendte nu ligeledes Ruyter tilbage til
Holland, og Frederik III kunde sanledes endelig den 8de
September sammenkalde Rigets Stænder for at raadslaae
om Midlerne til at ophjælpe det ved fjendlige og allierede
l

°l .Sjællandske Tegnelser-,

xxxv, 736.

Fred med Sverrlg, Enevoldsmagten indføres. Admiralitetet.

Tropper næsten ligemeget ødelagte Land.
blev Resultatet

heraf,

at

den

arvelige
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Som bekjendt
Enevoldsmagt ,

efterat Geistligheden og Borgerstanden ved deres kløgtige
og kraftige Optræden havde beseiret Adelens Modstand,
overdroges til Frederik III og hans Æt, hvornæst Hyldingen
den 18de October fandt Sted paa Slotspladsen i Kjøbenhavn.

x.
Fra Enevoldsmagtens Indførelse til Frederik
den Tredies Død.
1660-1670.
Eft~rat

Enevoldsmagten var indført, blev Admiralitetet

det RegJeringscolIegium, som under Rigsadmiralens Præsidium førte Commandoen og Jurisdictionen over Alt, Sømagten vedkommende.

Det sammensattes af 11

,~Admi

ralltetsraader« med 2 Secretairer, en af adelig og en af
borgerlig Fødsel.

Holmens Chef var fast Medlem; af de

øvrige skulde otte være Søofficerer, valgte uden Hensyn
til Fødsel iblandt de mest qvalificerede i Etaten *), og

de to sidste Raader være i Søretten kyndige Civile af
.borgerlig Fødsel.

Istedetfor det nu ophævede General-

commissariat blev der indrettet et eget Kammer med 2
Commissairer, 2 Bogholdere, 2 Kasserere og 1 Controleur,

<) I det først udnævnte Admiralitet var der 3 Rlgsraader , Blgsvlce-

admiralen, første og anden Viceadmiral; efter disse havde Holmens
Chef Sæde, derefter en Schoutbynacht, en Commandeur og tre
Capitalner.

1660-70.
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som under ColIegiet bestyrede Søetatens Pengeanliggender
og hver 3 Maaneder aflagde Regnskab desangaaende for
Skatkammerbestyrelsen.

,

Skjøndt Enevoldsregjeringen søgte at tilintelgjøre Adelsmagten, bevarede den dog Skinnet af Adelens FOl're~lighed
ved at sætte Adelsmænd med høie Rigsembedslitler i Spidsen
for de nye Collegier, igjennem hvilke Kongen førte Regjeringen. 'Men da Alt skulde afgjøres efLer Stemmeflerhed
i Collegierne, og Præsidenten kun havde cen SLemme, var
hans Myndighed betydeligt indskrænket.
Foruden Ledelsen af alle Etatens Anliggendel' havde
AdmiraliLetet tillige at drage Omsorg for, at alle Higets
Farvande bleve besatte med de nødvendige Krigsskibe for at
afværge Sørøveri og vaage over Søfartens Sikkerhed.

Det

skulde paasee , at det islandske Compagnies Skibe bleve
byggede samedes , at de kunde være tjenlige saavel til
Orlogs som til Farten paa Island, og at et vist Anta! andre
Koffurdisklbe, som derfor skulde tilstaues Lettelser i Tolden,
ligeledes vare brugelige som Krigsskibe.

Collcgiet havde

endvidere Tilsynet med de til Fæstnlngsarb elde (Il Bremerholms Jern II) dømte Forbrydere og simide til den Ende
maanedllg, ved de to yngste Deputerede, lade Fan gehusene
undersøge. Alle Ordrer, Reglementer, Domme og Søpasse,
som ener Stemmeflerhed bleve udfærdigede af de Deputerede, undertegnedes af Præsidenten, den først e og den
yngste Deputerede samt den første Seeretulr og for syne- '
des med Colleglets Segl, der havde de kon gelige Insi gnier
med OmskrifLen: IlS1'gillum Collegiæ Amiralie Bacræ Beqiæ

Ma}estatis Daniæ«.
Da lligsadmiral O/lue Gedde døde i Slutningen af
Aaret 1660, blev Illgsvlceadmlral Hendrik: Bielke Adrnirulltetspræsldent j men først i Mai 1662 udnævntes ban til

Admiralitetet og dets Instrux. Holmens Bestyrelse. Pengemidlerne.
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Rigsadmiral, en TiLel ~ der med hans Død ganske fuldt
bort. Den 25de September 1663 blev Cort Sive-rtsen
Adelaer. der i venetiansk Tjeneste havde gjort sig berømt
i Europa, udnævnt til dansk Admiral og Deputeret i Collegiet; kort efter beskikkedes han til Generaladrnlral og
Vicepræsident i Admiralitetet. Admiral Niels Juel vedblev
at være Holmens Chef i hele Tidsrummet, og den 1656
indførte - Ordning af Holmens indre Bestyrelse SYDl'S at
have holdt sig uforandret i dette.
f denne Periodes 10 Aar er ifølge Rigsregnskaberne i Alt udbetalt til Søetaten 1,411,670 Rdlr. H. l\J.
(i05,835 Daler il 96 Sk.) eller i Gjennemsnit 141,167 Hdlr.
aarlig] '1. Ved kongelig Resolution af tste Mai J 663 var
der rigtignok anviist Collegiet 400,000 Rdlr. R. ~l.
(200,000 Daler) narligt af indkommende Skaller af Amterne, Kjøbslæderne og Stempelafgiften i begge Riger; men
det fremgaaer af Collegiets Forestillling af 26de Novbr. 1665
(Indenr igsministeriets Archiv), at heraf kun indkom
340,000 Rdlr., og at Amterne i Norge stode i Restance
med 60,000 Hdlr. for de forløbne Aar, Desuden havde
Kengen indeholdt 20,000 Rdlr. uarllgt til Hofholdningen af
de Marinen af Kjøbenhavns og Frederiksborgs Amter tilfaldende Skatter, medens samtidig Etatens Personale, 3 Admiraler, 9 Capitainer, 10 Lieutenanter, 423 l\Ienige og
166 ved Tøihuset, var forøget med 10 Capitainer, 3 Lieutenanter , 35 Skippere og en stor Deel Betjente ved Holmen
og Tøihuset, saa at hele Antallet i fast Tjeneste var steget
til 2,000 Mand.
' 1 ] 1GGB anvistes yderligere Indtægten uf det summe Aar under
Rigsadm lrul Blelke , Generalndmirnl Adelaer og Admirnlitetsrnad
Klingenberg oprettede Saltcompagnle ; men derfra-findes ingen Indtægter anførte i Regnskaberne.
16

2·i2
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120,000 H.dIr,
Herlil behøvedes aarligt til Lønning
til Kosten . . . . . . . . . . . . . . . , . , 140,000
til Skibe, Skyts, Materialier og Provisioner , 339,200

lait ii99,200 Rdl~.
Desuden skyldtes for ubetalte Lønninger ,
335,140
og i\lat.erialiel·
' .'
Til Dækning heraf havdes kun de nu til 100,000 Hrllr-,
voxede norske Restancer. Collegiet erklærede derfor , at
det ikke kunde sætte Ft~aaden i den befalede Stand, naur
der ikke, foruden de resterende 235,140 Rdlr. Gjæld, aar'1 l •
ligt anvistes henimod 600,000 Rdlr. og det Fornødn e til
alle extraordinaire Eqviperinger. Tiltrods for denne spe d:'
fieerede Furestilling erholdt Marinen i de to paufølgeude
Aar dog kun 284,221 Rdlr. aarligt, og derefter aftoge Indtægterne hvert Aili', indtil de 1669 kun beløb sig til
73,260 Rdlr. De naturlige Følgel' al' ~enne Mangel paa
de fornødne Penge midler vare, at man kun kunde bygge
fau nye Skibe, at Holmen med de ældre Skibe forfaldt,
og at Gjælden voxede.
Vel satte man 16~3 tre Skibe paa. Stablen i Kjehenham; men da de to største nærmede sig deres Fulden~else, tvang Pengenøden til at sælge dem Lil Frankrig *).
VOI' Flaade forøgedes d Cl' 1'0r kun med det fladgunende
Skib Hummeren, der førte 24 Stkr, svært Skyts. I Juni
1666 kom den i Norge nybyggede Fregat Gyldenløve paa
I

•

'l Den fran ske Gesandt erholdt Kongens Tilladelse til at kalde disse
Skibe Fred erik og Sophia Amalia. De afsendtes, lildeels besatte
med nor ske Folk, under dansk Convel i Juni 1(j(j7 til Texel,
hvorfra Convolsklbene hjemforte det norske Mandskab, (Beckers
- Samllnger til Danmarks lllstorle under Frederik lirs Hegjerlug»,
Il , 137, 187 ( 192 og 93, samt -Efterretnlnger om den danske og
norske Sumugt», 161 og (j5).

Pengemidlerne.

Sklhsbyggeriet.
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36 Kanoner til [{jøbenhavn, dg samme Aar salles 4: nye
Galeler med 32 Aarer, 96 Fod lange, og 6 Kanoner i
Vandet paa Holmen.

Ogsaa i Norge byggedes isærlefter

Generaladmiral Adelaers Tilskyndelse og under hans Tilsyn
en Deel Galeier i Bergen.

I Btteraaret 1667 begyndtes

der igjen pau Bygningen af 2 Orlogsskibe, hvoraf et paa
80 Kanoner løb af Stablen i November 1669

j

men afiMangel

paa Arbeidskraft og det fornødne Materiale blev intet af
dem fuldendt i delte 'IJidsrum.
Til Skibsbyggeriet og Reparationen af de gamle Skibe.
forskrev man i 1664 en hollandsk Undereqvipagemester og
en Skibsbygmester med nogle og tyve Tømmermænd, og
det skyldes I Niels Juels Virksomhed paa Holmen, at den
svenske Gesandt den Ilte. September 1665 kunde indberette til sit Bof, at. Danmunk pan den Tid havde 16
bru gelige Orlogsskibe og Fregatter samt 3 mindre Krigsskibe, hvoraf 1.4 laae fuldtudrustede paa R!heden, medens
2 @rlogsskibe og 1 mindre Fregat holdtes li Reserve *).
Af Udrustninger var der i dette Tidsrum ogsaa kun faa.
Foruden, de i vore Farvande sparsomt udsendte Krlgssklbe

og nogle Lil Overførslen af fyrstelige og andre høie Personer brugte Orlogsmænd, var Kronprindsen i 11661 med
3 større og 3 mindre Skibe i Norge, hvor han paa Kongens Vegne modtog Ål've- og Enevoldshyldingen

Efterat

Hendrik Blelke i 1662 var tillagt Rigsadmiralstitel, var han
med 2 Fregatter paa Island, del' tidligere havde været
Rigsadmiraleqs Lehn , og over hvilket han l nu overtog
Overbestyrelsen uden dog at tage stadigt Ophold der, hvorDa man Aaret efter frygimod han lønnedes af dets Indtægter.
,
tede for tyrkiske Sørøvere, convoterede 2 Orlogsskibe Islands' ) Beckers - Sumllnger til Danmarks Hlstorle», li, 100 og tot.

16'

244

1660-70.

Desuden brugles Flaadens Skibe Lil al

farerne derhen.

bringe Materialier, især Tømmer, fra Norge Lil I{jøbenhavn.
Ved den i t 665 udbrudte blodige I{rig mellem England og Holland, heilede begge Magter til Danmarks Bistand, hvilket foranledigede større Udrustninger. Herlil udskreves en almindelig Skat j eet Aars Gage af de civile Embedsmænds Lønning Indeholdtes, og Eierne af Beneficier og Donationer maatte afgive et Aars Indtægt; tillige
blev der fældet flere tusinde . Favne Brænde i Kronens
Skove *). De derefter udrustede ovenfor omtalte 14 større
Skibe kom imidlertid, paa 2 Fregatter, der krydsede ved
Skagen for at holde Rallegallet fri for Kapere, og nogle Lil
mindre Udsendelser brugte Smaafartøier nær, ikke udenfor
0resundel, men hold les mest ved Kjøbenhavn, hvor Kongen
nogle Gange beværtede fremmede Gesandter ombord paa
Admiralskibet Tre Løver.
Frederik III "ar i Begyndelsen mest stemt for en
Alliance med den af ham i Landflyglighcden understøttede
Carl II af England, ' medens han var utilfreds med Generalstaterne, der havde indviklet ham i den sidste ulykkelige
Krig med Sverrig , tvunget ham til en ufordeelaglig Fred
og efter denne lrykkede ham med Betalingen af de laante
Summer

samt

vare

Kysten af Guinea.

optraadte

fjendlig

mod

os

paa

Men enerat der allerede havde fundet

en mundlig Aftale Sled med den engelske Gesandt, Sir

Gilbert Talbot, som maatte knytte Danmark til Englands
Sag, hvortil ogsaa Sverrig syntes at hælde, forefaldt en
Begivenhed, der nødte Frederik 1/1 til at fornye den i
1657 med Holland sluttede Alliance.

") Den svenske Gesandt LilIiencrona's Indberetning i Reckers -SamIinger til Danmarks Illstorie •• II. t 23.
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I Bergens Havn havde nemlig 60 rigtladte hollandske
Skibe, efter det af Hollænderne tabte Søslag, søgt Tilflugt
for der at afvente, at den hollandske Flaade igjen kunde
sikkre deres Hjemfart.

Under den Forudsætning, at der

i Henhold til den ovenfor omtalte mundlige Aftale mellem
Kongen og

den engelske Gesandt ikke fra norsk Side

vilde blive lagt alvorlige Hindringer i Veien for et Angreb,
detacherede Admiral Grev Sandwich Sir Thomas Teddeman
med 17 Orlogsskibe, Fregatter og mindre Krigsskibe for at
bemægtige sig disse rige Priser.

Men da Gouverneuren i

Bergen, Generallieutenant Olaus von .Altlefeld, ingen Ordre
havde til at see igjennem Fingrene dermed, og de Engelske
ikke vilde oppebie, at han erholdt en saadan , angreb
Teddeman

den

2dcn August

de

hollandske Skibe

og

tvan g derved Ahlereld til at forsvare Kongens neutrale
Territorium, hvorved de Engelske bleve saa ilde tilredte,
at de med 6-800 Døde og Snarede maatte kappe deres
Ankertonge og søge ud af Havnen.

Dette uheldige Udfald

af Angrebet gav Anledning til diplomatiske Besværinger og til
den gjennem Pressen olfenliggjorte og senere i Englands

-Krigsmanifest bestemt fremsatte Beskyldning mod Frederik Hf,
at han havde svigtet sine Løfter til Talbot, som Holberg
erklærer for uberettiget, men som, efter de i Beckers
- Samlinger til Danmarks Hlstorie .. (Il, 453 -473) effenliggjorte i Geheimearchivet beroende

n

Englische Acta», des-

værre ikke har været aldeles ugrundet.
Engelske Orlogsmænds og Kaperes hyppige Angreb
paa hollandske Skibe i danske Farvande, Opbringelsen af
flere danske og norske Skibe og de mod ham ved Pressen
udbredte Ueskyhlninger bevægede endelig Frederik III til
at love Holland og Frankrig mod Subsidier at udruste sin
Flaade,

Efter Admiralitetets Overslag af 26de Februar 1666
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skulde Flaadens Eqvipering og dens llJnderholdning i
9 Manneder koste henimod 2,174,000 Rdlr. R. M. <l. Da
der ikke er fundet noget Hegnskab for, hvad den Anret i
Forveien udskrevne . Skat og Subsidierrie have indbragt,
eller hvormeget der er medganer til de skete Ildrustninger,
kan desunganende Intet oplyses. Del er imidlertid klart
bnade af Flandens langsomme Eqvipering, hvorover den hollandske Gesandt gjentagne Gange beklagede sig l og deraf
at ikke de ved Traktaten med Holland af Iste Februar 1GGG
fastsatte 40 Skibe bleve udrustede, at der aller har
været Mangel paa de, fornødne Pengemidler.
Allerede først i Februar l\'Jaaned blev Generaladmiral
Adelaer sendt til Holland for der .at modtage de Skibe, som
Generalstalerne ved Traktaten tilsagde Danmark, og anskaffe de saameget manglende Fornødenheder til Flaaden.
Han kom i de første Dage af Juli tilbage med 9 Skibe,
hvoraf dog intet skal have ført over 50 Knuoner , og
medbragte tillige 200 Stkr, Jernskyts. som Generulstaterne
laante Danmark, saalænge Krigen varede Ul. l begge Higer
bleve Søfolk udskrevne; Viceadmiral Ueldt sendles til Lyliek for der at hverve og bragte sidst i Februar 500 Matroser til Kjøbenham, •Paa denne d\laade samledes omlrent
5;000 Mand, hvormed 15 Skibe bleve bemandede , saa at
Danmunk med de. hollandske Skibe havde 24 Orlogsskibe,
Fregatter og mindre Farteler samt 2 Brandere i AcLivilel,
medens der paa Kysterne og i Ilavnene i llig erne blev
truffet Foranstaltninger mod engelske Angreb. Men sltjondL
Danmark aabenburt havde sluttet sig til Englands Fjender,
og den engelske Gesandt den 24de Mnrts rorlod Kjahenhavn,
i
I

" ' E rtefl'e t n i ~g er om den dunske og nqrsk e, Somngt -, ,1,, 163 ol? 64,
U) Lilliencronll~ Indberetninger i Bcckers •Snrnllnger Ul Dnnmurks
Hlstorlu-, II, 13S.o!t 39,

Udrustninger. illrud med England.
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.vare Briterne dog saa beskjæfligede med at værge sig
mod Frankrig og Holland, at de kun gjengjældte Danmarks
fjendlige Optræden .ved at anholde danske og norske Skibe.
Først i October erklærede Carl Il endelig Danmunk Krlg;
Manifestet nanede imidlertid ikke Kjebenhavn før den '12te

November 1).
• Ii
Ifølge Beckers II Samlinger ' til Danmarks ' Historie II
, han Generaladmiral Adelaer dette Aa!', ikk ~ l '50m rHolberg
beretter l ' Været tilsøes ' med Flanden uden paa Reisen fra
Holland til Kjøbenbavn. Traktaten m'ed Hollund bestemte
kun, at Danmark fra lste April til l Iste D ~CeIilbel1 's kulde
holde 40 Skibe udrustede for dermed . at ilukke I Sundet,
Belterne samt alle danske' og norske /Bavne for '\engelske .
Skibe. Frederik III, der havde god Anledning tiI./ikke : at
opirre sin allerede ved den bergenske Begivenhed krænkede britiske Frænde .mere end , høist nødvendig t] - brugte
derfor kun de eqviperede Skibe til at sikkre Søfarten i
de dansk-norske Farvande ved -uidsen dte mindre Expedi-:
tioner og ved Convoiering og overlod [øvrigb.Hollænder ne
selv at udfægte rderes Strid med England. j Generalstaterne
vedbleve imidlertid ved .deres rGesandt ' i Kjøbenhavn at
trænge paa, at den danske . Fluade skulde' forene sig med
den hollandske og sanledes tage mere acuviDeel i Krigen,
end Traktaten forpligtede Danmark til. Men rherpaa' vilde
Kongen ikke indlade sig, med mindre' der. blev tilsikkret
ham større Fordele end de ved Traktaten stipulerede
888,000 Specier narlige Subsidier; dog herom kunde man
ikke blive enig. For imidlertid at opfylde de indgaaede
Forpligtelser blev Viceadmiral Nicolaus Heldt den 29de September beordret til med 7 danske og 3 hollandske Skibe
II
ti l l
' ) Beckers -Sam llnger til Danmarks Hlstorlc -, 11 , 134 171

03 173.
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at krydse i Skagerrak ket for der al hindre engelske [{ rigs-,
skibe og Kapere i at lilføie dansk-norske eller allierede
Skibe Overlnst ; tillige blev Heidl bemyndiget Lil at forholde
sig fjendligt mod engelske Skibe, Tre af de Danmark
overladte hollandske Skibe, som under Capilain Ascheron
krydsede i [{alt.egaltel, skulde tilligemed en af de derværende
lo danske Gallioter forene

sig

med Heldts Eskadre '),

Da denne derpaa i November blev hjemkaldt,

forliste

Admiralskibet Den norske Løve, Fregatten S1. Michul' I og
et af de hollandske Skibe i en Storm, del' ailspllttede
hele Eskadren; kun Ileldt med Halvdelen af Den norske
Løves Besætning skal være reddet.

Iøvrigt herskede der

delte Aar megen Sygdom blandt Folkene, og 400 Mand
skulle være døde "J,
l det paufølgende Aar holdtes vel en Deel af Flaaden
i Ileredskab ,

dog

udsendtes kun

nogle Skibe

for

at

convoiere; med 6 Skibe skal Admiral Heidl have været
under Færøerne, og Sygdom skal atter have bortrevet mange
Folk. løvrigt forefaldt intet Mærkeligt, og den 21de Juli
Dog
endte Freden i Breda [{rigen med England H),
frygtede man i Kjøbenhavn endnu i Juni Maaned saameget
for et engelsk Angreb , at der i Hast armeredes 8 Skibe,
som bleve henlagte ved Bommen , og det tidligere venskabelige Forhold mellem de 2 Konger blev først fuldslændigt oprettet ved Statholder Gyldenløves Ambassade J 669.
Sammenholder man Begivenhederne under Frederik lll's Uegjering, maa det indrømmes, at han tiltraadte denne under ugunstige Forhold.

Finanserne vare

' 1 • Sjællandske Beglster -, XXVI, 244 og 45. Modvind hindrede Ile ldt
i al forlade Kjøhenhnvns Hhed før den t tte Oetober. (Beekers »Sum linger til Danmarks Hlstorl e -, II, 170 og 71.
" 1 Ucckers -Sarnllngcr til Danmarks Hlsterle», II, 175, 206 og 7.

Hcldt i Skage rrakket,

Fred i Bredu.

Tilbageblik.
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efter Christian IV's sidste Krjg i mandelig Forfatning, og det
ved Fjenden forarmede Land havde ringe Evne til at ophjælpe disse, især da den bedste Deel deraf var i IJænderne
paa den egennyttige Adel, hvis Vælde havde riaaet sin
høle ste Tinde. Danmarks politiske Anseelse havde ved
Krigen faaet et stærkt Knæk, medens Sverrigs .var tiltagen meget. Krigsma gten havde lidt endeelog behøvede
betydelige Midler til igjen at bringes paa Fode. Uheldigviis lod Kongen sig desuagtet forlede Lil at begynde en ny
Krig, under hvilken Danmark .a lene blev frelst fra Undergang ved Kjehenhavna lieIlemodige Forsvar, og Landet
endmere ødelagt af Fjenden og fremmede Hjælpetropper.
Ligesaa modig og standhaftig, som Frederik III havde
viist sig under Hovedstadens Beleiring, ligesaa kløgtig - og
snild var han efter Freden til at afkaste Adelsaaget, dog
kun desværre paa den nationale Friheds Bekostning. Paa
det souveraine Hofs Glands, Landets Befæstning og Landmagten anvendte EIievoldsregjeringen saameget af Statens
indskrænkede PengekræfLer, at der blev saare lidet tilovers
til Sømagten j denne : var derfor ved Kongens Død i en
jammerlig Forfatning, skjøndt saa dygtige Mænd som
Bielke, Adelaer og Juel havde gjort Alt for at opbjælpe
den.
Beklageligt er det tillige, at Anholdelsen af de
engelske Skibe, som 1652 søgte 'Tilflugt i Kjøbeuhavn, og
Begivenhederne i Bergen 1665 kaste en Skygge r paa
Frederik urs Regjering, som kun kan undskyldes med
hiin Tids mindre strenge Fordringer til Redelighed
polilisk Henseende.
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Ved Frederik lirs Død don 9do Februar lIno ble,'
Clwistian V Enevoldskongo i Danmark og Norge. I Admiralitetet ,vedblevI i dette -Tldsrum at forestaae alle Sømagtens
Anliggendor h .Overeenssternmelse med de yed Eno,'olds- '
magtens Indførelse , givne Bestemmelser, dogt-synes det, at
de Deputerede hikke .have , været' saa , fuldtallige som normeret. 'Under den .skuanske Krig blev der, 1677 opreltet et
Generalcommissariat for ){rigsmogten ~ hos hvilket AdmiraIlteret reqvirerede, hvad' der behøvedes til Sømagtens Forsyning, istedetfor directe selv at contrahare med .Leverandeurerne. Commissanlatet blev imidlertid aller ophævet ved
"I J;
I
l
Krigens Ophør.
Admiral N~'els Juel fungerede. som' Dolmens Chef,
naar han ikke commanderode Flaaden.
Under hans
Fraværelse lededes Holmens Detail i Begyndelsen af
den 1652 ansatte' Næstcommanderendc Jørgen Blørnsøn
indtil dennes Død og dernæst af Eqvipogemesteren directe
under Admiraliletet, uden at nogen Clief blev udnævnt,
snulænge Niels Juel i Cellegiet kunde føre det specielle
Tilsyn med Bestyrelsen.
Sømagtens Udgifter vare i delle Tidsrum, efter Regnskaberne i Indenrigsministeriets Archlv , i Alt noget over
'7,434,510 Rdlr, R. M.eller gjennemsnitIig næsten 821i,05 7Rdlr.
aarligt. Heraf anvendtes henimod 130,000 Rdlr. til J\lalerialier , deriblandt omtrent 45,000 Hdlr. til Tømmer, og
l
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næslen 125,000 Rdlr. til Provlsloner ' ). [Bredsaarene
(1671- 74) vare Udglfterne i Gjennemsnit ~93, 748 Rdlr.
narligt eller næsten tre /Gange saameget ' som 'i Frederik
Ill's sidste "Regjeringsaau. Under Krlgen (1675-9) brugtes
respective 636 ;000 Rdlr ;, 975,000 Rdlr., 1,227,200 Rdlr.,
il,621,500 RdIr. og .1,400,300 Rdlr., gjennemsnitlig i de
51Aat altsaa :Noget over Jl,172;OOO Rdlr. I
Ainvimdelsen af, de- ovenanførte. Beløb pauhvilede nærmest! Niels !Juel" der '110 m Holmens Ohelog Admiraliletsdeputeret- bedst kjendte Marinens Detail, medens Bielke
var for gammel , og svagelig, og Adelaer Lil Trods for sin
Sømands- og Krigsdygtighed Havde været /for længe i Udlandet , til at han i sine ældre Aar nogensinde ret kunde
blive fortrolig med nForholdene herhjemme. Efter hans
l\lening burde Alt hos os indrettes. paa hollandsk p og til
den Bude ikke blot Materiellet, men ' ogsaa -i' del Mindste
en stor Oeel af' Personellet søges del'. ' ~llel l anerkjendte
derimod vel HoIlænderne som Datidens ypperste Shnatlon,
men fasthold!'! med Relle, al mangfoldige af hines Indretninger' ikke Ilgefnem lede sig-overføre paa vore Forhold.
Desuden havde , han under Fraderik lIl's Krige deels havt
Leilighed til at' lære at k:fende .slne egne Landsmænds Dygtighed og lit at overbevise sig om det' Uberetugede i det
@vermod og don Ilfordragelighed p hvormed de ilden dansknorske ~'lfine , ansatte HoIlændere op'lraddle, og neels seet
~ltfor mangetllevlsen paa, hvorledes dtsse : i·. Almindelighed
fornemmelig : kun havde deres eget Lands Interesser for Øie
og ikke det Flags, -under hvilket' de tjente. Ban var sualedes blandL Andet en bestemt Modstander af-den hollandske
Skik at fragte Skibe og Folk hos Prlvate til Orlogsbrug
I

-----:~ .

I

' ) Desuden erholdtes en Deel Tommer af de kongelige Skove og
upaatvlvl eligt ogsaa flere Provistener af Domainerne.
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og modarbeidede ligeledes al' al !\fagt Adelaers Stræben efter
at faae endnu. flere Hollændere optagne i Marinen, hvor deres
Antal allerede i den Grad var voxet i de sidilte Aar, at
mindst Halvdelen af de høiere Poster vare beklædte al'
dem,

Herved opstod der en sørgelig Iloverenstemmelse

mellem disse to høit fortjente Mænd, der ikke sjeldent i
Særdeleshed i Frederik lIl's sidste Regjeringsaar lammede
Marinens Udvikling.

Der dannede sig efterhanuden to Partier

i Etaten, det nationale og det hollandske, og det var først,
som det senere vil se es , efter mangen dyrekjøbt Erfaring
og Juels glimrende Heltebedrifter , at- det første

kunde

komme til sin velfortjente Ret ligeoverfor det sidste,
Imidlertid vare Alle enige om, at de gamle endnu
brugelige Skibe maatte istandsættes og nye anskaffes, Orlogsbyggeriet var paa den Tid ikke almindeligt; man kjøbte mest
Skibe af Private og indrettede dem til Orlogsbrug. Prisen
for et Skib, der kunde føre 20 Kanoner, var som oftest ikke
under 10,000 Speciesdaler, og Skibe af 60 Læsters Drægtighed kunde i Almindelighed bære 10 Kanoner.

Diss e

havde hidtil sjeldent været af sværere Caliber end 18Pundige, og Skibenes Batterier vare da ofte af forskjellige
Calibere mellem hinanden efter Skibenes Beskaffenhed og
det Skyts, man havde,
For at

gjøre det muligt at kjøbe Skibe

reducerede

man 1671 de faste Baandværkeres Anlal til 279 Mand,
hvilke

med

deres Lønning ere anførte i

IIEfterretninge~

om den danske og norske Sømagt«, I, Hj6-68, Hos Private byggedes især i Neustadt og i Norge endeel Skibe,
hvortil der af de kongelige Skove i begge Riger leveredes
det fornødne Tømmer, og nogle mindre Skibe kjøbtes i
Udlandet, saa at Flanden 1674 bestod af 33 Skibe med
fru 8- l 02 Kunener. Desuden optoges igjen Christian IV's

Flaaden 1674. Udrustninger.
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Defensionsskibe , af hvilke begge );liger tilsammen kunde
levere 46,

hvoraf Halvdelen

førte ' mellem

20 og

34

Stykker Skyts. . Over denne Flaade, dens Armering og
Bemanding findes de officielle Lister i ..Efterretninger o. d.
d. o. n. Semagt«, I, J 69-176. At en Deel af disse Skibe
vare velbyggede sees deraf, at der endnu i Aaret liDO
paa den i ..Efterretninger o. d. d. o. n. Sømagts« 4de
Binds anførte Generalflaadeliste findes 17 Linieskibe og 3
Fregatter, som vare byggede i dette Tidsrum, skjøndt de
alle bavde

været stærkt benyttede i den skaanske Krig.

Sanlænge der tilsøes ikke blev fægtet i Linie, har her været
bibeholdt Benævnelsen »Orlogsskfbe « for de største Skibe;
men da Liniefægtningen paa denne Tid kom i Brug i
Norden, ville vi herefter foretrække at kalde dem Linieskibe , skjøndt denne Benævnelse egenlig føret blev almindelig i Begyndelsen af nærværende Aarhundrede.
Med Undtagelse af, at der i Aaret J 6i 2 blev udrustet
8 Krigsskibe for i vore Farvande at beskytte de hollandske
Handelsskibe imod engelsk Overlast, fandt kun enkelte Eqviperinger Sted Lil Brug i de danske-norske Farvande, indtil
Frankrigs Strid med Holland gav Anledning til vor blodige
4-aarige Krig med Sverrig. Eflerat England i Aaret 1674
havde trukket sig tilbage fra den Krig, som det i Forening
med Frankrig førte for at ydmyge de mægtige og stolle
Hollændere, og Churfyrsten af Brandenborg var kommen
disse til Hjælp, furmanede nemlig Ludvig XIV den unge
Carl XI nf Sverrig , eflerat have garanteret ham Overholdelsen af Freden i Kjøbenhavn, til at angribe de brandenborgske Stater,

I Henhold til den Forsvarsalliance,

der i Aaret J 672 var indguaet mellem dem, forlangte derfor
Churfyrsten Hjælp af Christian V, der ikke blot higede
efter at gjenerobre de J 660 tabte Provindser , men som
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desuden Hollænderne pna alle Mander opmuntrede til at
deeltage

i Krigen

mod Sverrig.

Imidlertid søgte den

udmærkede Statskansler Griffenfeldt I at dæmpe sin unge
Konges Kamplyst og at forhindre et aabenbart Brud med
Sverrig, enalænge delle lal' allieret med d,et mægtige Frankrig.
Dog Iykke.des del ham kun at hevirke , at Angrebet, som
Kongen j Forening med Churtyrsten af Brandenborg 1675
foretog paa Pommern-og Vis rnar, ved en offentlig Erklæring
af 2tlen .Sep ternher fik Udseende af blot at være den
Hjælp, Danmark ifølge Traktaten ydede Brandenborg, uden
dog derved at erklære Sverri g Krig.
Havde imidlertid Carl XI ikke viist en saa afgjort mlyst til
at begynde Krigen, vilde det, selv for en saa dygtig Diplomat
som Griffenfeldt, have været umuligt at undgane et Brud ; thi
paa vor Side traf man ogsaa tilsøes Krigsforunstaltuiuger.
Allerede i Forauret- blev nemlig Flanden udrustet og Søfolk
udskrevne *); i April Manned holdte's et .Linieskib og nogle
Fregatter, under Paaskud af Beselling , i Øresundet og en
Fregat i Storehelt ; i ;\Iai og Juni overførte Viceadmiral

Jens Ilodstehn med et Lini cskib, 4 Fregatter og 2 mindre
-Ski be Tropper til Ilolsten, med ens 2 Fregatter bleve sendte til

Farten ' mellem . Danmark og Norge beskylledes af

Elben.

l Linieskib: og 3 Fregatter, som krydsede iSkagerrakkel,
og den 13de August afseilede Generaladmiral Adelaer. ombord pan Liniesidbet Prinds Georg, med tG danske og
7 hollandske Linieskibe foruden Brandere Og Smaafarløier
fra Kjøbenhavn til Østersøen. Iler krydsede Flanden deelt
I

•

~

r

' l I Alt udskreves 21i Chlrurger , 21 Trompetere og 1092 &Iatroser,
og fol' , hvcr i dette Antal mangleude !Iland maatte der betales
25 Speciel'. Hvormange Folk, liver By skulde stille, saml Lønningen, lIndcs anforl i -Elterretninger II . d. d. o. n. Suma gt - , l,
177-79, 1~0, 183 og 84-.

Søudrustninger. GriJrcnfeldt' hindrer Krig. Svensk Flaade,
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tre Eskadrer, commanderede af Generaladmiralen selv,
Admiral Niels Juel. og den hollandske Commandeur Binckee,
imellem Bornholm Og Rygen med Ordre at forurolige og
plyndre Rygeil, Usedom og Vallin, dog uden at besætte
dem, med mindre de i Forbindelse med Armeen kunde lidides ;'
iøvrigt skulde ingen directe Fjendligheder forelages mod
de Svenske. Endvidere .blev. Admiral Marklwr' Roedtstehn
med 3 Llnleskibe og 2 Fregatter samt nogle hollandske
Skibe den 6te September sendt til Kauegauet for yderligere
al slkkje Farten mellem Danmark og Norge saml lillige
true Geteborg. I Øresundet stationeredes Jens 'Hodstehn
med de Skibe, hvormed han havde rør~ Tropper til Holsten,
med Ordre at visitere alle passerende Skibe og tilholdc
dem »at strygell ifor hans Hag; dog skulde ban søge at
undgaae Stridigheder desangaaende med engelske Skibe,
med mindre de fordrede , at han skulde stryge for dem,
da han i saa 'Fald skulde forsvare sit Flag til det Yderste .
Endelig havde saavel Flaaden som de udsendte Bskadrei'
Belullng til . at bemægtige sig alle svenske og til svenske '
Havne sallende Skibe, engelske og de som havde engelsk
Pas alene undtagne , men dog kun saafremt de ikke førte
Krigscontråbande.
Uagtet disse fjendlige Foranstaltninger lykkedes det
Grill'enfeldt ved Hjælp af den franske Gesandt i Sverrig
endnu dette Aar ikke alene at forekomme Krigen mellem de
nordiske Higer, men endog at bevirke en Forlovelse mellem
Carl XI og Christian V's Søsler Ulrikke Eleonore. Vel
vare 58 svenske Krigsskibe , under Rigsadmiral Gustav
Otto Stenbock, Greve uf Bogesund , en kort Tid under
Gulland ; men den paa begge Flander herskende Sygelighed *)
'l De Svenske havde over 2600 ITornqvist, I, 135-140)) og vi næsten
I UOO Syge (Adelaers Rapport~r j Gehelmearchtven.
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tilligemed

delle

Aars

meget

stormende

Veir

og

den

tvetydige politiske Stilling holdt dem fra hinanden , idet
Svenskerne ikke fjernede sig fra Gulland, og Adelaer, snalænge de vare der, rimeligviis eller Griffenfeldts Foranstaltning, trak sig tilbage til Kjøgebngt.

Tilsidst blev den

svenske Flaade i October Mnaned saa

ilde

tilredt i en

Storm, at den maatte søge Dam, hvorfra den ikke mere
kom ud i delle Aar.

Adelaer maalle den 2den November

selv gaae syg i Land og døde den fite samme Maaned,
hvorpaa Niels Juel

fik Overcornmandoeu, indtil Fland en

snart efter blev oplagt.

Der forefaldt sanledes ingen vig-

tigere Krlgsheglvenheder tilsøes i delle Åur"].
Men Griffenfeldts Ministervirksomhed var desværre nu
snart forbi.

Foruden sin unge Enevoldsherres Krigslyst

havde han et mægtigt Bofparti, Churfyrsten af Brandenborg
og de hollandske Krigsinteresser imod sig, og da endelig ogsaa
Enkedronningen unddrog ham sin tidligere Bistand, kunde
han ikke afværge, at de anholdte svenske Skibe den Ist e
Januar 1676 bleve erklærede for god e Pri s er , og at der
den 2tide Februar udstedtes en Krigs erkhnrin g mod Sverrig j ikke længe efter blev han derpaa s elv styrtet, Nu stod
Danmark og Norge, Hollnnd , Brandenborg , den tydske
Kelser, Spanien, Brunsvig-Lyneborg, Ilessen Cnssel og Biskoppen af Mynster mod

Frankrig og Sverrig,

I den

danske Historie har man kaldt denne [{rig • den skaanslce
Eeide«, fordi Danmark derved fornemmelig havde det For-

maal at tilbage erobre Skanne.
Foruden Spanien og Holland, der nærmest pautog sig al
holde den franske Søm agt fjernet fra de nordiske Farvande,

' l Tornqvlst nnfurer vel (I, 1:15), nt 2 danske Smanskihe skulle huvc
ungrebet Vngtskibet ved Branshnusen og være ttlbngeslagne med
stort Tab ; men herom hm es ing.rn Archlvcftcrrctnlnger.

Grilfenfeldts Fald.

Krigens Udbrud . Udru stninger.
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var af de øvrigt' Allierede kun Danmark i Besiddelse af
en Flaade, som forstærket med enkelte hollandske Skibe
kunde maale sig med den svenske og hindre den indbyrdes
Søforbindelse mellem de omkring Østersø en liggende svenske
Landsdele,
Man arbeidede derfor i Vinteren mellem
1675 og 76 med største Kraft paa Holmen i Kjøbenhavn
for at skaffe sanmange Skibe som muligt slagfærdige, 0$
Admiralitetsforeslillingen af i de Januar 1Gi6 *) viser, at
der behøvedes i A;1~,0 O M,and til hele FJaaden, 8 af
de bedste Defensionsskibe, 6 Brandere, Proviantskibene samt
Gallioterne, og at deraf kun havdes 4000 Mand, hvorfor
man foreslog, at hverve 5000 i Glftckstadt og i Udlandet,
udskrive 1000 af de danske Kjøbstæder og completere
Bemandingen med 2000 Soldater.
Sansnart Farvandet var aahent, udsendtes nogle Fregatter og Smaafartøier til Vagtskibe, Convoiering og paa
Krydstogter i vore Farvande.
Den 23de Marts blev Admiral Ni'els Juel beordret."] til
at overtage Commandoen over:
1. LInieskibel Churprindsen .. .
Chrislianus Qvarlus
2.
3.
Gyldenlo ve
4.
Nellebladet
-5.
Christiania . . . . .
6.
Lindormen
7.
Delmenhorst
'8.
Svenske Falk
9. Fregatten Havmanden
10.
Hummeren . . . .
Havfruen . . . . . .
• 11.
12 .
Lossen
13.
Spraglede Falk ..

76 Kan. • Adm. Niels Juel ;
56
VIceadm. Chri stian Bielke.;
56
Sehoutbnt.IPcter IIlorsing;
5.4
Caplt, Floris Carstensen ;
54
Andreas Dreyer ;
50
Cornelius de WILt ;
46
Jan Elers ;
40
Johan Sehlnckel;
34
Zacharias H. Bang;
34
Johan Behn ;
24
Corn. 111. Buomfeldt;
28
Jan Hugo Darner;
16
Peter C. Wleuget;

' ) Denne lindes I,Erterretninger o. d. d , o. n. Somagt- , I, 184.
"') .Admiralitetets Copibog general», nu -] Gehelmearehlvet.
ti
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14.
' 15.
lG.
17.
18.
19,
20.

1670-79.
Kreyerlen

St. Jacob
Lleutn. Jan Foek van Embden;
Fortuna . . . . . . .
Robert ~rouath;
Snauen
De 4 krone de Lillier Niels Lars en Darfod;
Branderen F(lrg) ltlte Fisk , . . Caplt, Hendrik Heldorn ;
Abrahams Otter , . .
Peter Andersen;
Gullioten Donne Advunture ;
Omnlenboom.

Juel seilede den 30te Maris fra I\jøbenhavn til Østersøen. Det paalagdes ham at opbringe svenske og for svensk
Regning fragtede Skibe undtagen engelske og dem, som
vare forsynede med engelske Passe, naar de kun ikke førte
Folk eller Krlgscontrubunde til svenske Havne j alle Troppeog Ammunitionstransporter mellem Sverrig og Pommern ,
skulde saavldt muligt forhindres j men de allierede Magters.
Skibe løvrigt sikkres fri Fart. Mødte han en overlegen
Fjende, skulde han i Tide søge til Øresundet og 'ikke
sætte Eskadren i Fare *). Efter at have gjort 2 smaa
Priser under den svenske Kyst opbrændte Juel 2 fjendlige Gallioter under Rygen og landsatte der nogle Folk,
som bemægtigede sig en Deel Qvæg. For nt udrøre den
ham medgivne nu aabnede hemmelige Ordre, at gjenerobre det ved Freden til Bremsebro afstnaede Gulland,
vendte han sig derefter mod den blekingske Kyst og
opjagede der, den 23de Ap ~il, i Udhavnen Steenshamn de
to svenske Fregatter Constantia pna 48 Kanoner og Oharitas- '
paa 32 Stykker Skyts. Disse varpede sig helt ind underLandet mellem Øen Iltlængen og den faste Kyst, hvor de
store Skibe ikke kunde følge dem, men bleve der angrebne
af Hummeren, Havmanden og Spraglede Falk, som beskjødedem saa virksomt fra Kl. 8-12 om Natten, at de Svenske,
da de saae vore Folk bemande Farteterne til Entring, sluk
Ild paa Skibene og !lygtede i Land. Branden blev heldigt
'l -Admiralltetets Copibog••

Niels Juels Eskadre erobrer Charitas og Gnllnnd.
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'slukket paa Charitas, der blev bemandet og indlemmet i
Eskadren; men af Constantia bjergedes kun Størstedelen
af Kanonerne.
Uventet ankrede Eskadren den 28de April om Aftenen
i haardt Veir under Carlsøerne nogle Mile Syd for
Visby. Den næste Morgen landsattes 2000 Mand under
Oberst Martin Bertelsen ved Klintehafn, hvor Fregatternes
Skyts havde renset Stranden for de derværende svenske
Soldater. Snart blev Tydskmersker Skandsen indtaget, og
da Admiralen lod bekjendtgjøre, at intet Ondt skulde
vederfares Indbyggerne, og at Alt, hvad der leveredes de
Danske, skulde blive contant betalt, bragte Gullænderne i
Hobetal Landgangscorpset alle Fornødenheder. Ligeledes viste
de deres Hengivenhed for Danmark ved med deres Heste
og Vogne at bringe Tropperne med Artilleri og Ammunition
til Visby, der strax aabnede sine Porte for dem, efterat den
svenske Besætning havde trukket sig tilbage til det paa en
Klippe liggende Slot, der var omgivet med stærke Mure. Om
Natten varpede Linieskibene Gyldenløve og Delmenhorst
samt Fregatten Hummeren. sig indenfor Slottets Skudvidde
og aabnede ved Daggry en velrettet Ild mod dette. Vel
led Skibene endeel Skade ved Slottets Kanoner; men de
fortsatte ikke desto mindre Angrebet i flere Timer, indtil
endelig den svenske Gouverneur Grev Oxens~j~rna, da tillige Bertelsen rykkede frem til Storm, saae sig nødt til at
capitulere. Slottet blev derpaa den t ste Mai taget i Besiddelse af de Danske, og den svenske Besætuing ført over
til Sverrig. Tilligemed Slottet faldt endeel Krigsforraad
og Skyts i vore Hænder.
Juel ansatte Major Bilenberg til Commandant i Visby
med en Besætning af 400 l\Iand fra Eskadren og de dertil
fra Kjøbenhavn medbragte 400 Soldater, lod Øen he17'
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fæste paa de Steder, hvor der kunde ventes Landgange,
og sørgede for Indbyggernes Ilevæbning og Organisation.
Gullænderen Thomas Wallenstein, der var bosat i Kj obenhavn og var fulgt med Eskadren, blev indsal til Landsdommer, og Øens øvrige Embeder besattes med Indfødte,
som de Svenske ganske havde udelukkel derfra. Ligeledes forsynedes Indbyggerne med de manglende Levnetsmidler navnlig Sall, som man fik fra nogle forbiseilende
Skibe mod rundelig Betaling med gullandske Produkter;
tillige nedsalles den høie Told, de Svenske havde lagt paa
alle Fornødenheder. Kongen udnævnte Juel Lil Landshøvding, uden al denne dog behøvede steds e at være der
tilstede, og skjænkede ham en Deel Fyrretømmer , som
havde tilhørt den svenske Rcgjering, samt lod en Skucpenge præge li! Erindring om Erobringen. Under hele
Krigen forblev Øen i dansk !\lagt, men maatte desværre
tilbagegives Sverrig ved Freden.
Allerede den 4de l\lai havde Juel med udmærket Indsigt og Huskhed sal Gulland i saa god Forsvnrsstand , al
h~n kunde forlade Visby, men maalle paa Grund af haardt
Veir forblive til Ankers under Curlsøern c indtil den
16de. Derpaa lettede han for i Overeensslcmmelse med
den ham Lilsendte Ordre at tage Slation imellem Bornholm
og Rygen for at forhindre svenske Troppetransporter.
Skjøndt den hollandske Schoutbynacht Pldlip Allemonde
med 8 Skibe *) og den danske Admil'al Jens Rodstelm med
l. Linieskibet Tre Løver . . . . • IlO Kun., Admiral J. Rodslehn;
Frldericus Tertlus GO
Caplt, Jan Encoert ;

2.
3,
4.

Enighed
Kjøbenhavn

62 50 -

Jacob Hoeck;
Søren Omlng ; ')

havde forøget Eskadren til en Flaade af 26 Krigsskibe,
Ol .Al'chiv for sovæsenen, Il,

ns

og 14.

Juel Corlader Gullnnd og forstærkes. Den svenske Hovedfiaade.
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vare Besætningerne dog svækkede ved Charitas Bemanding,
Visbys Garnison samt en Deel Syge og Døde. Juel nødtes
derfor til at ankre .under Bornholm for at landsætte de
farligere Syge og afvente den begjærede Forstærkning. Her
signalerede hans Brandvagter ham den 23de, at Fjenden
var i Sigte, hvorfor han strax lettede og med Nordvestvind stod Vester over holdende sig mellem Ystad og llygeu
til Luvart af Fjenden.
Den svenske Flaade bestod af:
Første Eskadre med Kr o n e i Flaget:
1. Ls kb. Stora Kronan , 126 Kan., 842 Md., Rigsraad Creuta j
2.
Krono Solen
72
465
Adm . Lln. Hans Clerck;
3.
Vrangel
60
43t Major GustaC Horn;
4.
Draken • . . . . . 64
326
GustaC Sparre;
5.
Ilereules . . . . . 54
254 - . Captn . Edenberg;
Grånwald ,
208
6.
Neptunus
44
7.
Marin
44
189
.
~148
Captn . Qvlkelberg j
8. Freg. Sundswul
32
9. - 'Phoenlx
32
144
.. . . . . . . . . .. . •
10. Brig Enhornlng . . . • 16
50
.
11. Arm. Skib Perlan • . • . 18
90
.
85
12.
Trebroder . . 12
13.
IIljohunden . • 10
32
26
14.
Sjo-Hftsten .. 8
21
Uranderne Jacobus og Svanen

Anden Eskadre med guult Flag:
15. Lskb . Svårdet , . . . .
16.
Illars . . • . . .
17.
Mercurius . . .
18.
Hieronimus ..
19.
Svenskn Lejonet
20.
Gåtheborg . . .
21. Freg. FredericaAmalia
22 .
Ilttern . . . • .
23. Brig Jårnvligen
24.
Ekorn . • . . •

86 Kan., 650 Md., Adm. Claus Uggla;
72
4 tG
Major Fred. Taube;
66
424
Johan Creutz ;
70
410
Cmd Dynkarck;
46
223
Coijet;
48
218
Captn. Fr. Lou j
32
tit
RosenCeit;
28
190
. . . . . . • . . . . . .•
16
173
. • . . . . . . . . . . . .
6
29
.
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25. Arm. Skib F/yg. Wargcn 36 Kun., 217 Md.,
.
26.
Charitas . . . 8
aI .
28.
Råbåcken .. 8 22 ..•.• .
28.
Poslhornet .. 8 22 .. •
Branderne Drufvan og Roklitan
15 ..... ......... '

l' re die E s k ad r e m e d b la at Flag :
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Lskb. Nyckelen . . . . . 84 Kan., 445 Md.,
Aplet . • . . . . . 80 473 Suturnus . . . . 64 376 Cesar . . • . • . . 56 247 Wismar . • . . . 54 222 Riga
54 222 Compagnie Solen 50 193 Freg, Hjorten
52 143 Postillon . . . . . 20 92 Brig Leoparden.... 12 63 Gripen • . . . .. 6 24 Sjiimunnen
4 16 Arm. Skib Salvador .• 32 144 Constantla . 30 137 -

Adm. Joh. Bår;
Adm. Ltn . Boye;
Major Joh . Clerck;
Cmd. Eric Person;
Capln. And. Appe/hom ;
GriinwlIll;
John Baumann ;
, . .
.
.
.
.
,
.
. • . . . . . . . . . , .. '

Fjerde Eskadre med almindeligt svensk Flag:
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Lskb . Victoria
Venus
Jupiter
Carl XI.
Spes
Freg, Alnuham
Nordstjernan . .
Trumsiagaren . .
Brig Elisabeth • . . . .
Fortuna . . . . .
Arm. Skib Kenung David
Krrung David

76 Kun:, 47t Md.,
62
408 68
396 56
317 48
225 a6
145 32
145 32
129 12
106 12
53 .26
142 -

55.

Anna Margareta 6
Branderne Dledrich og Jågaren

mlnor . . . IO

Adm. Joh. Bergenstjerna ;
Adm. LIn. Wachtmelster ;
Jllujor Werner v, Rosenfelt ;
Olof Berg;
Captn. N. Tauhe ;

29 22 2a -

I Alt 25 Linieskibe , 9 Fregatter, 21 Brigger og armerede
Skibe saml 6 Brandere med tilsammen 2196 Kanoner og
bemandede med 11,960 Mand "j. Rigsraad Friherre Loreute
' ) Denne Llste nnfører Tonquist efter Palmskjolds Samlinger I, /4245; men paa Armeringens Paalidelighed kan der ikke stoles , da

Slagene 25de og 26de lIIai 1676 mellem Bornholm og Rygen.
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OreutZ var fra Præsident i Bjergeollegiet bleven udnævnt
til Flaadens Høistcommanderende uden nogensinde tidligere
at have tjent tilsaes. Admiralerne Uggla, Bål', Bergenstjerna,
Clerck og Wachtmeister vare derimod anerkjendte som duelige og tappre Sømænd.
Den allierede Flaade havde kun 18 til 20 Linieskibe,

laugt færre mindre Skibe og kun 3 Brandere.

Ligeoverfor

en saa overlegen Fjende, maatte naturligviis Juel ifølge
sin ovenanførte Instrux være forpligtet til at trække sig tilbage.

Dette udførte han med ualmindelig Dygtighed nden

at blotte de danske Kyster eller svække sine Underhavendes
Mod, idet han nærmede sig Øresundet samtidigt med kjækt
at see Fjenden under Øine og møde denne djærvt i Kamp
uden at udæske ham.
Endnu den 24de saae Flaaderne ikke hinanden, skjøndt
deres Brandvagter jagede hverandre; først den 25de, da
den dansk-hollandske Flaade var 21/2 Miil nordenfor Rygens Nondostkyst Jasmund , kom Fjenden med en svag
Nordnordostvind hen imod den.

For ikke at give sit Tilbage-

tog Udseende af Flugt styrede Juel ikke mod Øresundet,
men søgte skjøndt forgjæves : at vinde Luven.

Om Efter-

middagen, da Vinden var bleven østen, og den allierede
Flaade laa ved Vinden Sydsydost hen, bar Creutz ned mod
den.

RI. 9 om Aftenen var Juel 1 l\Jiil Øst Ior Jasmund,

da vendte ban og" styrede mod Nordnordost Fjenden irnøde.
Saaledes kom det til Kamp. Vor Flaade brød igjennem den
slet sluttede svenske Linie og afskar de fem agterste Skibe;
men Mørket forhindrede den i at udrette noget Mgjørende,
J åruvågen og Flygnnde Wnrgen, som begge bleve erobrede af os,
i Admiraliletsarehivet anføres med respectlve 44 og 56 Kanoner,
og Hjorten andetsteds af Tornquist nævnes som armeret med 32
Stykker Skyts .
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og efter 1 Times Fægtning vendle Creulz. Om Nalten
styrelle Flaaderne mod Nordnordost. Næste Formiddag
Kl. 7, da Vinden var Sydsydost, og begge Flander snart
stede Øster snart Sydvest over og paa de forskjellige Bouge
mødte hinanden, kæmpedes paany med Heftighed Vest fOl'
Bornholm. Juel søgte atter at afskjære nogle af de agterste
Skibe j men Fjenden var imidlertid bleven forsigtigere,' knebop til Luvart og holdt sig i stor Afstand. Da Juel nu.
havde naaet sin Hensigt at indgyde Fjenden Itespect,
holdt han KI. \2 Eftermiddag mod Nordvest li! Øresundet
og beskjæftigede, efter l'ornquists Angivelse, den svenske
Flaade med at sende en (handel' ind i den, der anrettede
saa megen Forvirring, at Fjenden blev liggende ophrast,
indtil de Allierede i sluttet Linie vare komne indenfor
Falsterbo, hvor de ankrede. Svenskerne gik li! Ankers en
balv ~ii1 udenfor Trelleborg. Begge Parler tilregnede sig
Seiren j og i Sverrig anstilledes endog kirkelige Takkefester
for den. Egeulig vare dog nok vi de Seirende j thi lit Trods.
for den store Overmagt erobredes det svenske armerede Skib
Konung David mlnor , uden at vi mistelle en eneste Bandt
ligesom de mest ansete svenske Officerer framadede at angribe
den allierede Flaade, ihvorvel Carl XI, der fra SilfarpsKirketaurn havde fulgt Slagets Gang, gav . Creutz Ordre dertil,
Denne anklagede flere af sine Eskadre- og Skibschefer for
al have forholdt sig slet under Kampen. De Allierede havde
50 Døde og 15 Saarede j Tabet paa svensk Side er ikke
anglvet; men da flere af Skibene vare ilde tilredte, er del
rimeligt, at det har været større. Schoutbynacht Allemonde
beskyldte Admiral Jens Rodstehn for ikke at have gjort
sin Pligt i Slaget j men ved den af Uodstehn begjærede
Undersøgelse oplystes, at delle var ugrundet, hvorfOl'
Allemonde, muutte give Ilodstchn en Æreserklæring, og de

Juel s Tilbagetog.
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i Sagen optagne Forhørs- og andre Documenler bleve
brændte").

Imidlertid var den hollandske Admiral Oornelius Tromp
den 2den Mai ankommen til Kjøbenhavn med nogle flere
hollandske Skibe. Hvis Christian V havde havt fuld Leilighed til at kjende den Dygtighed, Juel havde lagt for Dagen ved
Erobrin gen af Gulland og det mesterlige Tilbagelog fra
Bornholm, havde han mnaskee næppe betænkt sig paa al
gj~re ham til Adelaers Efterfølger som Generaladmiral.
Men for disse Begivenheder havde Juel kun havt Leilighed
til under Opdam, Ruyter og Bielke at vise sig som en
dygtig Underanfører.
Vel var han som saadan allerede
167 f> saa anseet, at man havde vaklet imellem ham og den
sygelige Adelaer , da der skulde vælges en Anfører til
Flaaden j men Kongen niaatte uhefdigviis nu lage Hensyn
til sine pollilske Forbindelser med Prlndsen af Oranien,
Generalstaterne og Churfyrsten af Brandenburg, der ivrigt
anbefalede Tromp som en prøvet og dygtig Flaadechef,
Denne blev derfor udnævnt til_Generaladmir.!!!. ~g~
præ sident i Admjraliletet. J hvis Spidse den nu usadygtige
ellers saa fortjente Bielke stod. Det hollandske Parti i
Marinen fik ved hiin Udnævnelse en farlig Tilvæxt.
Den nye Generaladmiral heisede den 9de Mai sit Flagpaa Linieskibet Christianus Qvintus, som med flcre danske
og hollandske Skibe laa seilklart ved Kjøbenhavn og kun
oppebiede de sidste Skibe af den Flaade, som Generalstaterne
havde anbetroet Tramp til Kampen mod Sverrlg. Men da
man nu maatte vente et Angreb af den saa overlegne
svenske Flaade paa Juel , skyndte Kongen sig at sende

') Journalerne for Linieskibene Christiania og Enighed , Tornqulat;
I, 14G-49 og -Archlv for Søvæsenet- , II, 119-128.
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Tromp med 5 danske og 4 hollandske Krigsskibe, 2 llrundere og 1 Galliot til Kjøgebugt; den 28de forenede han
sig med Juel imellem Stevns og FalsLerbo og overtog
Overcommandoen *).

Flaaden bestod da af:
Avantgarde n:

t. Lskb. Churprindsen

76 Kan, Adm , l'iiels Juel ;
Christillnus Q"artus 56
ViceatIm. cu-, lliel~e;
Gylden lll\'e .
56
Schoutbyn, Pedel' ~Iors lng ;
4.
Alina Sophia
56
Captn . HIllIS llnnleuhruek ;
5.
Delmenhorst
46
Jan Elers;
6.
Nellebladet .
54
Florls Carstensen;
7.
Kjobenhavn . .
50
Soren Ornlng :
Lindormen . , 5 0
Cornelius de Will i
8,
9, Fregat Antonelle, . ,
34
Jens Jensen;
IO.
Hummeren. .
37
Johan Behn ;
1t .
Svenske Charitas.
32
Jan Fock van Embden ;
Brunder Stokflsken . . . • . • . . .
Commund. Hans Heldorn ;
Abrahams On'er . . . . , . . . . .
Peder Andersen ;
Snauen De lire kronede Lillier . . . . •. Ltn. Niels L. Barfod.
2.
3.

Corps de hataille:
12. Lskb. Chrlstlanus Q\'intus
Tre Løver . . . . . .
14 .
Ostergo' . . . . . ..
lå.
Charlotte Amalie..
16.
Enighed. . . . . ..
17.
Frederlous Terlius.
18.
Svenske Falk . . ..
19.
Christiania
20.
Campen' . . . . ..
21. Fregat Frlslu" .• . . .. .
22 .
Havmanden . . . ..
23 . Havfruen... . ..
24. Sp rag lede Falk "
t Kreicrt . . . . , . . . . . .•
Brander Louys" . . . .
'l"lIo en', , ..
Galliot Kornp-Gerrltz".

13,

86 Kun.

60
60
å4
62
60
40
54
44
36
34
24
. 16

Genudm. C. Tromp;
Adm . J. llodstehu ;
Vlcendm. Berent de Yries :
Schoutbncht. Mathias Phil ;
Captu. Jacob 1I0eck;
Jan Encoerl;
Johan Schinckel;
Andreas Dreyer;
Halls Hartwig;
(:roon;
Peder !Iladsen:
Cornelius M. Doomfeldt j
Peder Carlsen Wleugel j

4

. Commund. Peder Besaneon;
-

Willem WiIlernsen

j

nokk e' .

'l

Trorups pua hollandsk skrevne Rapporl tidligere i Admil'lllll cts-,
nu i Geheimearchivet.
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Arrieregarden:

25.

Lskb. Delft'. . . . . . . .. 62 Kan. Adm. Philip Allemonde;
26.
Waesdorp" • . . .. 6S
Viceadm. van den Heuvel ;
27.
Dortrecht· . . . .. 46
Schoulbncht van der Poort;
28.
Ackerboom' . . .. 60
Cptn. Daniel EIsevIer;
60
Abraham van Ziil;
29.
Gldeon" . . . . "
30.
Justina'. . . . .. 64
Wynbergen;
31.
Northolland' . • .. 44
Dekker;
32.
Caleb" •••.••• 40
Jan Croock j
33. Fregat Uttrecht" ••.•• , 38
Barent Rees;
34. Hvide Falk. . . .• 28
Cort lIIuller;
35. Lossen... . . .. 28
Jan Hugo BarrierBrunder Leonora' • . • • . . .
Command. Peter Bockkes j
Snauen Perle' . • . . • . • ••
8
Jan Steen j
Galllot* . . . • • . . . • . . . . . • . . .. Th imotheus Altrl 'j.

I All 25 Linieskibe, 10 Fregatter, 5 Brandere og 6 Smaafartøier, armerede med tilsammen 1727 Kanoner.
Den svenske Flaade var os sanledes ikke blot overlegen med 459 Kanoner og en heelDeel mindre armerede
Skibe og Brigger, men tillige derved, at dens Linieskibe
vare betydeligt større, idet Admiralskibet førte 126 Kanoner, 7 af de andre mellem 70-86 Stykker Skyts **), medens
vort største Skib kun var armeret med 86 og foruden dette
blot eet af vore Linieskibe var paa over 70 Kanoner.
Tromps Instrux var dateret den 20de Mui. Den befalede
ham at gjøre Fjen en all mu ig
sig ikke blot alle svenske,
Skibe,

der

kom

fra

Afbræk og bemægtige

men tillige andre Nationers

eller vare

bestemte til

svenske

Bavne, undtagen engelske, tydske og hollandske, naar de
havde Pas og ei førte Krlgscontrabande.

Naar Churfyrsten af

Brundenborg ønskede det, og Krigsrundet fandt det hensigtsmæssigt, skulde han angribe Rygen og understøtte branden-

'l De med ' mærkede Skibe vare hollandske, de øvrige danske.
4') Foruden det af Juel erobrede armerede Skib. havde en Ostende-

kaper taget en Gallot fra Creutz, af hvis Brandere ogsaa en var
brændt.
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borgske Angreb enten paa denne ø eller paa andre Steder af den pommerske Kyst. Krigsrandet var sammensat
af samtlige Flagmænd og en Deel af de ældre Skibschefer
og skulde efter Stemmeflerhed afgjore alle vigtigere Anlig- "
gender. Spanske og hrundcnborgske Kapere maatte vel
taules i Østersøen mod de Svenske j men dersom de skulde
gribe for vidt om sig og »begane nogen lnsolancer« imod dem,
som Kongen havde tilladt fri Fart p,aa Sverrig , da sku Ide
de anholdes, og de spanske straffes efter Hrigsraadets Tykke,
men de brandenborgske sendes Lil Kjabenhuvn med udførlig
Beretning om, 11\ ori de havde forseet sig, I en Skrivelse
_.!!I 22de Mai meddelte Kongen Generaladmiralcn , at det
var hans Hensigt at gjøre Landgang i Skanne oH søbe at
Lilbageerobre de Riget fratagne Provlndser, hvorfor Flaaden
skulde bestræbe sig for at ødelægge den svenske Flaade,
allarmere Stokholm ved forslille Landgange og Srnaaangreb, forsyne Gulland med all Fornødent og krydse
mellem Bornholm og Rygen; at det var befalet Statholder
Gyldenlove at gjøre et Indfald i Sverrig fra Norge, hvorved Un ~lerstøllelse af Søværnet var ønskelig , hvorfor
Admiral Jens Hodstehn med to danske og et hollandsk
Linieskib skulde komme Lil Kjøbenhavn for derfra at kunne
udsendes til i Forening med norske Defcnsionssibe at
krydse i Kattegattet for at leue Statholderens Operationel' O).
Den 30te Mai passerede den allierede Flaade Falsterhe
med frisk Huling fra Sydvest og gjorde kjækt Jagt pna
den overlegne svenske Flaade , der samme Morgeu var
gaaet under Seil fra Trelleborg og snues under 'I'ornebusken
' ) Eftcr Admiralitclsnrcbivet i -Efterretnlnger o. d. d. o. n. Sornngt,
l, 188-90. Denne Instruction er ligesom næsten Alt, hvad Kongen og Admiralitctet har skrevet Lil Trornp , alluttet saavcl paa
Dansk som pau Ilollaudsk,

Tromps Instrux.
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paa Rygens Nordvestkyst. j Henhold til den i l1relleborg
af Carl den llle givne Ordre at: undgaae Slag, indtil han
kunde søge Tilllugt i Skjærgaarden Nord for Øland, forcerede Creutz Nordost hen, forfulgt af Tromp under. tiltagende Huling af den til Syd til Ost gunende Vind. I
Mørkningen styrede den svenske Flaade østligere og kom
derved de A~lierede af Sigte. Natten over førte begge
Flander saa mange Seil som muligt, og da Fjenden om
Morgenen enduu ikke kunde opdages, udsendte Trorrip syv
Fregatter i forskjellige Retninger for at opsøge ham.
Herved lykkedes det at indhente saadanne Underretninger,
at Flaaden fik ham i Sigte om Middagen i Sydost, hvorpaa
Generaladmiralen gjorde Signal for Enhver at gjøre sit
Bedste for at opjage Fjenden. Jagten forsattes da igjen;
ved Solens Nedgang. passeredes Christiansø, idet Flaaderne
styrede øst, og den 1ste Jnni om Morgenen Ølands Sydpynt. Ved dristigt at løbe Landet nærmere end de Svenske
vandt den allierede Flaade Luven. Vinden var da vestlig
med rebet Merseils Kuling og . svære Byger. Jagten gik
langs den ølandske Østkyst, og de Svenske forcerede saa
stærkt Seil, at tlere Skibe mistede Merseræer og Bramstænger. Henimod Middag kom de hedstsellende allierede
Skibe Fjenden saa nær, at denne troede at kunne afskjære
dem fra Flaadens andre langt tilbageværende Skibe: Eller
Ugglas Begjæring gav desfor Oreutz Vendingssignalet og
gjorde selv Begyndelsen med sit Skib Btora Uronan. Men
skjøndt han derved kom til Vinden, .beholdt ban dog
usemaudsmæssigt samme Seil, som han havde ført for
Vinden. Disse kunde det ranke og med Skyts overlæssede
Skib ikke bære, og saamegct mindre som det tilmed var
saa let ballastet, at det efter 'I'ornqulst's Beretning (I, 151)
laa syv Fod lettere paa Vandet end i det foregaaende Aar.
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I Vendingen kom desuden en stærk Byge, hvorved Skibet
krængede saa meget over, at Vandet styrtede ind af det
underste Batteries Porte, som man havde glemt at lukke.
Derved fyldtes Skibet og sank tvers for Hultersia Kirke paa
Øland en MiiI fra Landet.

Kun noget af Styrbordsside

var synlig over Vandet, da der kom Ild i Krudtmagaziuet;
og Storu Cronan sprang i Luften.

Af dens 842 Mands

stærke Besætning bleve kun 40 Mand reddede.

Der for-

tælles, at der ved denne Leilighed desuden omkom 300
svenske Adelsmænd, der tjente som Frivillige.

Admiral

Creutz og hans Søn sprang overhord og druknede.

Ved

sin Mangel paa Somandskundskab drog denne eller's hæderlige og modige Mand sanledes ikke blot en stor Deel af
sine Landsmænd med

sig i Døden, men tilfølede tillige-

den svenske Marine et saa føleligt matertelt Tab, at Følgerne deraf sporedes hele Krigen.
bragte de Svenske i stor Uorden.
Skibe, der havde

vendt

Denne Begivenhed
Iblandt de faa af de-

og holdt Stand, var Admiral

Uggla, som ansaaes for Sverrigs kyndigste og dygtigste
Sømand, den, hvem Commandoen tilkom efter Creutz's Død.

Tramp, der med fire andre allierede Skibe vare forrest,
vendte ogsaa og gjorde Signal til et almindeligt Angreb.
Ohristianus Qvintus og Juel med Oltu11J1"l"ndsen, som imidlertid var kommen op, lagde sig hver paa sin Side af Ugglas
Skib Sviirdet og sloges med dette og dets Secundanter i
lIl'}. Time; da fuldt Svardets Stormast, hvorpaa den kjække

Uggla mautte stryge.

Skjøndt Admiralerne søgte at for-

hindre det, lagde dog den hollandske Brander T Hoen paa
Siden af Prisen og opbrændte det skjønne Skib, hvorved
Uggla tilsalte Livet, og kun 52 Mand bleve reddede af den
650 Mand stærke Besætning.

Nu gjaldt det paa svensk Side

kun om at redde sig, hvo der kunde, thi de Allierede,
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hvis Skibe imidlerLid vare blevne samlede, satte stærkt.
efter de Flygtende.

Af de tre Skibe, som tilligemed Svår-

det holdt længst ud, blev Neptunus erobret af det hollandske
Gideon og Jiirnvågen af det danske .Anna Sophia; Hieronimus undkom ved Hjælp af Natten.
Endvidere blev
Enhørning og Eko1'n erobrede under Flugten *), og Åplet
forliste ved Indseilingen i Skjærgaarden.
Beretningerne om de Svenskes Tab ere meget uover- .
ensstemmende ; deres Historieskrivere angive det forskjelligt mellem 7-12 store Skibe. Alle indrømme Tabet af
de her omtalte 7 Skibe med over 400 Kanoner.

Tromp

beretter i sin Rapport **) at ha.ve seet tre svenske Skibe
strande

paa Ølands

nordlige Kyster,

og at et af de

sværeste fjendlige Skibe kom paa en Klippe ved Vestervik.
Juel

angiver det svenske Tab til 7 Skibe foruden Jagter

og Gallieter.

Tabet af Mandskab kan næppe have været

under 2500-3000 Mand, hvoraf 600 Fanger.
Admiraler tilsatte Livet.

Tre svenske

De Allieredes Tab er ikke angivet.

Tromp melder, at han havde 100 Døde og Saarede paa sit
Skib.

Den med Svardet ødelagte Grander var det eneste

Skib, vi mistede, og Tromp anfører endog i sin Bnpport,
at ei engang nogen Mast eller Stang blev tabt.

For Seiren

holdtes kirkelige Takkefester i Danmark, og Kongen lod i
samme Anledning præge en Skuepenge , som endnu forefindes i det kongelige l\1yntcabinet i Kjabenhavn.
Nu

havde

de Allierede fuldkommen Overmagten j.

Østersøen ; de Svenske knnde fra Søsiden ikke undsætte
deres tydske

og skuauske Provindser, som de Allierede

°l De erobrede Skibe ble ve alle indlemmede i vor Flaade, og de Hollændere, som havde Andeel i dem, bl eve tllfredsstillede med Pengegodtglarelser.
<O) Denne er arlr)"kt i -Etterretnlnger o.d .d.o.n. Sornagt-, I, 193-202.
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angrebe j Gullands Besiddelse var sikkret, og li! Beskyttelse
af de Allieredes Handel paa Østersøen behøvedes kun
mindre Eskadrer og enkelte Krydsere,
Efterat have forfulgt den flygtende Fjende li! hans
Havne og renset .Østersøen var den dansk - hollandske
Flaade den 19de Juni samlet paa [{jflg('bugt, hvor den blev
istandsat. Kongen kunde nu udføre sit Forsæt at angribe
Skaane med 16,000 l\land, og for at understøtte Ilærens
Operationer dCI' blev Ystad den 27de Juni erobret, uf' Trump
---.
med Flandens Folk, ved hvilken Leilighcd Capitain Andreas
Dreuer især udmærkede sig, samt fem Fregatter stationerede i Ystadbugten. Smaa Eskadrer bleve udsendte for
at forhindre Troppetransporter til Skaanes Undsætning, og
med en Deel uf Fiauden recognoscerede Generaladmiralen
Rygen j men da der fandtes en betydelig fjendlig Troppestyrke, og Flanden manglede Soldater, kunde ingen Landgang finde Sted. Tromp vendte sig derfor til den skaanske
Kyst og besatte Christian-opeC
For at understøtte Gyldenløves Indfald i Sverrig forlod
Admiral Marquor Roedtstelm *), efterat have beskyllet den
danske Ilærs Landgang ved Helsingborg I med 2 danske
og 2 hollandske Linieskibe samt 3 Derenslonsskibe I'I'a [Jergen og Trondhjem, den Ilte Juli Øresundet og blokerede
Gtiteborg. Her kom Admiralskibet Kfobenltavn paa Grund
og maatte brændes for ikke at falde i Fjendens Uænder.
I dennc Anledning lod Rougen den t Bde August Ilocdtstehn arrestere af Rigsadmiralen og Commandoen over
den med to danske Defenslonsskibe forstærkede Blokadestation overgive til Oberstlleutnnnt Wibe, der havde været

*) Herlil var som ovenfor anført først Atlmiral Jens Bedstelm

bestemt,

he-

Ystad erobres.

Geteborgs D1okade. Flaaden oplagt.
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Secapltain i hollandsk Tjeneste *). Roedtstehn maa imidlertid snart være kommet paa fri Fod igjen , da han det
paafølgende Aar commanderede Avantgarden i Slaget paa
Rjøgebugt.
Den 2den September blev Niels Juel med 20 Linieskibe og Fregatter samt nogle Smnaskibe afsendt fra den
endnu i Kjøgebugt liggende Flaade for at "bringe den forvirrede Fjende i mere Uorden", forsyne Gulland med, hvad
det manglede, og forhindre Troppeoverførsler fra Finland
til Sverrig. Den 28de September var han igjen tilbage
paa Rjøgebugt; men iøvrigt savnes nærmere Oplysninger
om dette Krydstogt. Omtrent paa samme Tid seilede den
største Deel af den hollandske Flaade hjem, medens de
fleste af de større danske Skibe bleve oplagte i Rjøbenhavn, hvorefter Tromp tilførte Leiren i Skaane en Kongen
velkommen Forst~r~ning ai. 3,000 Matroser fra Flaaden, I~
bevæbnede hver med en Sabel, en Pistol og en Morgenstjerne. Disse Søfolk gjorde god Tjeneste i Slaget ved
Lund den 4de December. Til Belønning for hans Tjeneste
i Slaget under Øland og ved Felttoget i Skaane ophølede
Kongen den 28..de-November Gcneraladmiral Tromp i den

-

-

-

-------- -

danske Grevestand og hædrede ham med Elephantordenen.
Efter Oplægningen af Hovedflaaden krydsede to smua
Eskadrer under Admiral Jens Rodstehn og Viceadmiral
Christian Bielke **) i Nord- og Østersøen, uden at det vides,
at der forefaldt no get af Betydning.
Før Beretningen om delle Aars Begivenheder sluttes,
maa endnu Forholdet mellem de Danske og Hollænderne
nærmere berøres. I Tromps Rapport om Slaget under Øland
' ) Eft er Admirnlit ets-Cop ibogen i •Efterretninger om den danske og
nor ske Somagt•• I, 203.
" ) Sammesteds, I, 204.
Hl
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omtales de Danskes Færd næsten ikke, muligt fordi han
mente, at Juel vilde indsende en Rapport derover.

Dette

skele ogsaa virkelig, og deraf er det, at vi vide, at Juel
med Tromp kæmpede paa Siden af Svårdet , at han med
sin Eskadre forfulgte Fjenden længst, og at han først kom
tilbage til Kjegebugt , eftarat Tromp havde søgt derhen.
Men naar man seer, at Tromp efter Slaget førte mage
over sine underhavende Admiraler og Skibschefer uden at
navngive nogen og ikke dristede sig li! at lade det komme til
Rettens Kjendelse, da Kongen befalede, at de Skyldige
skulde drages til Ansvar, saa tyder delte paa en Spænding mellem de to Nationaliteter. Denne traadte endnu
skarpere frem, da den hollandske Viceadmiral Evertz efter
Slaget stødte til Flanden med 2 hollandske Skibe og gjorde
Paustand paa Rang over Juel,

Det var nemlig kun Kon-

gens udtrykkelige Befaling, der forhindrede, at den danske
Admiral sattes under den hollandske Viceadmiral. Ogsaa
Juel besværede sig over Tromp og skal endog jevnligt
have yttret, at han ønskede at faae fat paa den hollandske
Flaade, naar han var færdig med den Svenske. Ban skal
ligeledes, ifølge et taasingsk Haandskrift, have udtalt, at de
hollandske Skibe holdt sig tilbage i Slaget og passede, at de
Danske kom i den heftigste Ild, fordi Skibscheferne erholdt
en vis aarlig Betaling for at holde Skibene ved lige med
Seil og Tungværk og derfor sørgede
spoleret.

1'01',

at dette ikke blev

Desuden havde de en bestemt Snm til Hverving

af i\']atroserne; hvorfor de nødig bragte disse i Fare, ja de
havde endog en Belønning at vente, naar de bragte Skibene hjem saa lidet beskadigede som muligt.

Naar de hol-

landske Skibe havde det bestemte Antal Kanoner, om end
SIdbene næppe kunde flyde, indskreves de for Orlogsskibe,
og Elerne toge deres Betaling af Staternes Admiraliteter.

Forholdet til Hollænderne. Krigserklæring mod Frankrig.
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Hertil kom endnu Hollændernes slette Kost og grove Behandling samt den Foragt, de viste mod vore Officerer og
Søfolk, der vel ikke altid havde været paa saa lange Søreiser som en Deel af de hollandske, men dog ligefuldt
ret godt forstod e at seile i de Farvande, hvor vi skulde (
møde vor Fjende. Rigsadmiralen og hele AdmiralitetsCollegiet var efter hans Mening hollandsk-sindet *).
Ved Krigen i Skaane 1676 havde denne Provinds lidt
saa meget, at den ved Aarets Slutning ikke var i Stand til
at underholde de derværende to Armeer.

Efter Slaget ved

Landskrona indskrænkede de Danske sig derfor til at forsvare denne Stad samt de øvrige erobrede Fæstninger og
trak de Tropper, som ikke brugles hertil, over til Sjælland.
Endskjøndt Fredsunderhandlingerne fortsattes i Nimvegen,
hvor der ogsua vare danske Gesandter tilstede, rustede
man sig dog om Vinteren ivrigt til næste Aar.

Frankrig

og Danmark udstedte Krigserklæringer mod hinanden, og
Christian V forbandt sig paa det Nelesta med Brandenborg
. mod deres fælles Fjender.

Kongen pautog sig at hindre

Troppetransporter til de svensk-tydske Provindser , hvilke
Churfyrsten skulde erobre.

Ogsaa Hollænderne opfordredes

til at staae de Allierede bi for at sikkre Herredømmet i
Østersøen.

Men

man

kunde

ei

have

stor Tillid

til

Generalstaternes Løfter, da disse sluttede en Traktat med
Sverrig, som det vel hed kun i Bandelsanliggender, men
som

dog indeholdt flere

imidlertid ikke

hemmelige Artikler.

Da man

troede at kunne undvære deres Hjælp,

sendte Kongen i Februar 1677 Tromp til Holland for at
bevirke Opfyldelsen af Genernistaternes Løfte, at lade en
betydelig Flaade komme til Hjælp mod de Svenske tidligt
") Riegels • Forsøg til Vie Chri stia ns Histor ie ", S. 32;;.
IS"

276

1670-79.

i Foraaret ; men skjøndt Tromp anvendte sin store Indflydelse
for i Forening med den danske Gesandt at paaskynde de
hollandske Udrustninger, skrede disse dog kun langsomt
frem.
Generalstaterne bleve nemlig deres sædvanlige
Polilik tro j de frygtede for at det Held, hvormed Danmark hidtil havde ført Krigen, skulde blive skadeligt for
deres Bandelsherredømme i Norden og ønskede derfor
ikke, at Pommern skulde blive erobret. Kunde ved deres
Nølen de Svenske opnaae Fordele over de Danske tilsøes,
vilde det ikke være dem ukjært, sanmeget mere som
denne deres Lunkenhed maaskee kunde befordre Freden
med Frankrig, som de jo før jo heller ønskede sluttet.
Da Rigsadmiralen ikke tog synderlig virksom Deel i
Admiraliletsforretningerne, hvilede disse i Trorups Fraværelse især paa Niels Juel. Denne forestod med Iver Arbeiderne paa Dolmen, hvor Viceadmiral Benricq Span bestyrede Detaillen , og Kongen flittig vfste sig. Søen blev
først aaben midt i Maris 1677 j enkelte lette Linieskibe og
Fregatter bleve da udsendte til Østersoen for derfra i Tide
at erfare, naar Fjenden lod sig see, og for at beskylle
Handelssøfarten. Folk ' samledes overalt i Kongens Lande
til Flaaden , og fra Ilolland ankom midt i April to smau
Krigsskibe med 700 der hvervede Søfolk.
~
Vel blev den største Deel af den svenske Flaade udrustet i 0stersøeshavnene j men der var dog et vigtigt
Orlogsværft i Gøteborg, hvor der var stationeret en Eskadre,
og især derfor blokeredes denne Ilavn 1676, indtil Vinteren
nødle Blokadeskibene til at fjerne sig. Den ansete svenske
Admiral Erik 8jiiblad, som commanderede Eskadren der,
vidste nok, at de Dansk-Norske ikke vilde undlade at
komme igjen og skyndte sig derfor i Forauret 16;7 at
udføre den ham meddelte Ordre at seile til Østersøen
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igjennem Beltet. Han skulde forhindre Overførslen af
4,000 Mand miinsterske i dansk Sold tagne Tropper, som
fra Holsten skulde støde til den danske Hær i Skaane.
Ved derefter at forene denne Eskadre med Hovedflaaden
haabede man at fane Overmagten i Østersøen og da at
kunne landsætte Tropper paa de danske Øer for derved
at tvinge Cristian V til at forlade Skaane. Den 23de Mai
ankrede Sjåhlad imellem Knudshoved og Sprogø, plyndrede
og opbrændte nogle Huse i Land og bemægtigede sig flere
Smaafarløier. Paa et af disse befandt sig Jægermester
Hans Arenfeldt, som frikjøbte sig og ilede til Kjøbenhavn
for at melde Fjendens Ankomst til Storebelt. Strax blev
en Galliot afsendt med denne Efterretning til Niels Juel,
der, samme Dag Sjoblad kom til Beltet, var afseilet til
Østersøen med en Eskadre . Gallioten traf Juel, efterat
denne havde afsendt to Krigsskibe, som lykkeligt
convoierede de miinsterske Tropper til Landskrona, den
28de Mai tilankers ved Gjedser for Stille.
Efter et
den 29de afholdt Krigsraarl besluttede Juel at opsøge
Fjenden, tildelte sine Skilischefer deres Poster , opmuntrede
Enhver til at gjøre sin Pligt og lettede strax for at seile
Vester paa, Men stille Veir og Modvind hindrede Skibene
i at avancere, og sildigt om Aftenen maatte Eskadren alter
ankre midt i Farvandet mellem Falster og den meklenborgske Kyst. Den 30le krydsede Juel igjen med stille
Veir under Gjedser, da han Klokken 6 E. M. saae den
Øster efter fra Femern kommende Fjende, der, da han
blev den danske Eskadre vaer, ankrede 2 Mile Nord
for Rostok.
Efterat nogle i Østersøen værende Skibe havde forenet
sig med Juel, og den under Rygen erobrede stralsundske

278

1670-79.

Kaper, .Den lille Jæger, var indlemmet i Eskadren, bestod
denne af:
1. Lskb. Christinnus Qvintus •• 86 Kan ., Admirnl Niels Juel ;
2.
Churprindsen
. 74
Vieendm. Chr. Bielke;
3.
~.

5.

Gyldenløve
.
Eni ghed . . . . . • • .
Chrisl/anus Qvarllls..

Christiania. • .
Nel1ebladet . . .
8.
Lindormcn . . .
9.
Neptunus . • . •
10.
Christianssand .
11. Fregt , Hummern
12.
Havmanden
13.
Havfruen . . . .
6.
7.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

..
..
..
.•
. .

. • ..

56
62
54

Peder lItorsing ;
Capilaln Andrcas Dreyer ;
COl'11cl. ftl. Boomfcldt;

(i.\

Jacob lloeck:

52
50
42
40
37
34
30

Jan Pype;
Cornel. de Wit~;
Jan de ,"ogel ;
Jan Falck ;
Johan Lund;
Zuchnr. II. Bang :
Wtnand del\leurs .

I Alt 13 Skibe med 671 Kanoner, 2 Brandere og I Gnlliot.

De svenske Skibe vare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

Lskb. Amnrunt .. . . . . . . .
Calmur Cnstcl1
.
Engel Gulmel . . . . .•
Andromcda
.
Hallrun
.
Wrungcls Palluts
.
Hosen . .
.
Frgt. Custufvua
.
Gripen . . • . • . . . . . •
Jagt Dinnn . . . . . . . . . . .
Vcnus
.

60 Kan ., Adm . Erik Sjoblad;
74
Cptn. Cornelius Tiesscn :
50
Joh. Brandt;
50
Porath;
H
Petter Hasselberg ;
44
Bunckert ;
44
lIIajor Rothkirk ;
36
12
6
4

I Alt 11 Skibe med 424 Knnoncr og I Brumler.

Paa Grund af den svage nordvestlige Brise og Modstrømmen kunde de Danske ikke naae Fjenden, før Vinden
den 3lle om Middagen løb om til Sydvest.

Juel gjorde da

Signal til, at Enhver skulde gjøre sit Bedste for at opjage
de Svenske, som endnu laa tilankers Nord for Rostok,
og Sjøblad lod sine Skibe kappe Ankerlougene for at undløbe Nordost hen.
Kulingen var saa svag, at begge
Eskadrer buxerede sig frem med Furtalerne. Først mokken 1)

Niels Juel og Erik Sjøblad.

2i9

Eftermiddag kunde de forreste Danske række Fjendens
agterste Skibe

med underste Batterikanoner ;

men Af-

standen var endnu for stor til, at Skydningen kunde have
nogen afgjørende Virkning, Dog lykkedes det den tappre
Dreyer at naae op paa Siden af Wra71gels Pallats med sit
velseilende Skib Em'ghed og mokken 10 at tvinge Banelært
til at stryge, Hele Natten fortsalles Jagten under Buxering ;
dog vexledes kun enke Ile Jagtskud paa Grund af den
store Afstand.
Aarsdagen efter Ølandsslaget jagede Juel atter de
svenske Skibe mod deres Havne j dengang maatle han dele
Laurbærkrandsen med Tromp; men nu var han Bølstcommanderende og viste, at han forstod at seire uden Hollændernell Hjælp, Ved Daggry friskede Kulingen fra Sydost,
og Klokken 2 1/2 om Morgenen kom Oltristia1lUs Qvintus,
Lindormen. og Nellebladet Fjenden paa Skud Syd for Møen,
Juel angreb de agterste svenske Skibe: Engel Gab1·z·el,

Rosen og Gustafvus, Lindormen bandt an med Hafl1'ull;
men Nellebladets Chef holdt sig agten for Flagskibet uden
at tage Deel i Slaget; først da Gyldenløve kom Lindormen
til Hjælp, begyndte Pype at skyde paa lang Afstand, Henimod Klokken 5 maatte Baffrun overgive sig til Lindormen,
Den kjække Bielke, som i det foregaaende Aar allerede
havde udmærket sig i Slagene mellem Bornholm og Bygen
samt i Ølandsslaget, kom endelig med Olmrprindsen det
største svenske Skib Oalmar Castell paa . Siden og blev
understøttet i Angrebet paa dette af Christianus QVfLl'tus,
Oh1'istiania og Havfruen, efterhaanden som de kom opseilende. Efter en tapper Modstand maatte Tiessen overgive Calmar Castell, men ødelagde Skibet ved fra Dækket
at skyde med Kanoner igjennem Lugerne ned deri, hvorved del blev saa læk, at det maatte landsættes paa Falster,
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hvor kun Skytset, Inventariet, Se Ilene og Takkeladsen bleve
bjergede *).
Da Juel Klokken 4 saae, at de forreste svenske Skibe

Amarant, .Andromeda, Gripen og en Brander satte flere
Seil til for at undløbe i den ved Krudtrøgen frembragte
Tykning , overlod

han

de ' af ham

først angrebne og

allerede haardt medtagne fjendlige Skibe Lil den øvrige Deel
af Eskadren og jagede derpaa selv det svenske Admiralskib og dets Secundanter med Christianus Qvintus alene.
Under Møen indhentede

han Amarant og tvang t:;joblad

efter lo Timers haard Kamp til med nedskudt Forslang at
overgive sig; ogsaa Engel Gabriel, som kjækt var kommen
sin Admiral til Hjælp, nødte Juel ved nogle velrettede Lag
Lil at stryge. ImidlerLid benyttede Andromeda, Gripen,
Rosen og Gustafvus den opkomne Taage og friske Kuling
til at flygte, især ved den Mangel paa Understøttelse, som
Juel desværre forgjæves befalede Gyldenløve , Nellebladet,
NepLunus, Christiansand og Hummeren at yde sig, medens
han kæmpede med Amarant

~g

Engel Gabriel.

Ilde tilredt

undkom Rosen under engelsk Flag igjennem Øresundet ;
men Diana og Venus ~ der søgte samme Vei, bleve tagne
af den danske Fregat Svenske Falk, som havde convoteret
de munsterske Tropper til Landskrona. Branderen St. Peder
blev erobret pan Malmørbed af 2 Dragerbande "),
l Slaget under Øland havde Sverrig i det Mindste
mistet 7 Skibe, hvoraf dog kun fire kom i dansk Magt; i
Slaget under Falster og Møen ødelagdes Calmar Castell

') Man beskyldte den fangne Capilain TIessen for at have beskadiget
Skibet, efterat han havde strøget: men delte kunde ikke bevises
for den i den Anledning nedsalte Krigsret.
" ) .Juels Rapporter og Skibsjournalerne, nu i Gehelmearchlvet , sammenholdle med Tornqulsls Beretning.

Slagets Udfald og Krigsret.
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paa 74 Kanoner, og Danmarks Flande blev forøget med
syv Skibe, nemlig Amarant, Engel Gabriel, HalTrun, Wrangels Pallats, Diana, Venus og Branderen St. Peder, i Alt
armerede med 210 Kanoner foruden de 74 Stkr., som
b1eve bjergede af Calmar CasteII.Fangne bleve den commanderende Admiral, 7 Skibschefer, 2 Søcapitainer, 10 SøIieutenanter, og 1 Oberstllcutenant , l Major, 1 Capltainlieutenant , 5 Lieutenanter og 1 Fændrik af Landetaten
samt omtrent 1200 Matroser og 350 Soldater.

De Svenskes

Tab af Døde og Sanrede er ikke angivet; men da Skibene
vare meget forskudte,

maa

det have været betydeligt.

Tabet paa dansk Side var nogle og halvfjerdsindstyve Døde
og Saarede j intet Skih, end ikke en Baad, mistedes.
Paa Slagdagens Eftermiddag ankrede Eskadren paa
Kjøgebugt og lagde den 7de nærmere op til Dragør for at
landsætte Fangerne og ikke have saa langt til Holmen for at
hente det Fornødne til at istandsætte den i Slaget lidte
Skade.

Priserne

indbragtes til Holmen.

strax Klage over de Skibschefer ,

som

Juel indgav

havde

viist sig

lunkne i Slaget; thi skjøndt mild og overbærende mod
sine Undergivne, pautalte han dog med Strenghed alle
grovere
alene

Forseelser.
mod flere

To

Fjender,

Gange
medens

havde
flere

han

kæmpet

danske Skibe

bleve liggende ved enkelte svenske, uagtet han ved Signaler og ved at sende Fartøier til dem, ja endog ved Skud
havde opfordret dem til at tage virksommere Deel i Slaget.
Den større Styrke paa vor Side var saaledes ved Enkeltes
Feighed bleven unyttig, ellers vilde uden Tvivl de undkomne Fjender
fangne

have maattet dele Skjæbne med deres

Landsmænd.

Den nedsatte Krigsret dømte den

19de Juni de tre Skibschefer paa Gyldenløve , Hummeren
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og Christiansand til Pengebøder.

Af to i dansk Tjeneste

værende Hollændere, Cheferne for Nellebladet og Neptunus , blev den første dømt til at kasseres, medens den
sidste, der havde holdt sig fjernt fra Fjenden under hele
Kampen og mod hvem Fiskalens Paustand gik ud paa
at have forbrudt Ære og Liv, undgik Straffen ved om
Natlen at flygte med sin Chaluppe til Vismar.
Ved Tilintetgjørelsen af Sjøblads Eskadre sikkredes
vort Herredømme i Østersøeu , saa at vi ikke blot kunde
forebygge svenske Troppetransporter, men 8.elv uhindret
yderligere overføre 2,000 keiserlige og hessiske Hjælpetropper til Skaane.

I Sverrig arbeidede man imidlertid

ivrigt paa at faae HovedOaaden i Søen, og da den hollandske Hjælpeflaade endnu stedse udeblev, maatte Danmark gjøre sil Bedste for paa egen Haand at møde de
Svenske.

Span arbeidede derfor utrætteligt paa Holmen)

og ligesom Skibene vare udrustede, bleve de afsendte til
Kjøgebugt, hvor Juel dernæst organiserede Flanden og indexereerede Mandskabet.

Navnlig indøvede han for første

Gang hos os tuetiske Linieevolutioner sanvel med Fartøjer
som med Skibene, hvad der tildeels afgjorde det paafølgende Slags heldige Udfald. Kongen var selv den,18de Juni
ombord paa Admiralskibet og

opmuntrede

ved Belnn-

ninger OrJleererne og Mandskabet, blandt hvem der under
den høitagtede og almindeligt elskede Juel herskede den
bedste Stemning.

Ved Krydsere og Smaaeskadrer holdtes

Øie med Alt, hvad der passerede i Østersøen, og sanledes
erholdt Juel den 21de Efterretning om, at den svenske
HovedOaade, som den 9de var løbet ud, var seet under
Bornholm.
Den 22de blev Flaaden beordret at tage Station imellem

Flanden paa Kjøgebugt.
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Pommern og Skaane, saafremt Krigsraadet fandt dette raadeligt, for at hindre svenske Troppetransporter og beskytte
Overførselen af dunske Hjælpetropper. Det blev besluttet
strax at søge denne Station, hvorhen Flanden dog ikke
naaede paa Grund af Stille. Jøvrigt paulagde Kongen Juel
gjentagne Gange kun at gaae forsvarsviis frem og holde
sig saaledes med Flaaden , at de Svenske ikke kunde hindre
Foreningen med Tromp, der ventedes med den hollandske
Hjælpeeskadre. Men Juel syntes ikke om at vente saalænge, thi han Indsaae, at den fordærvelige Partiaand, som
efter Seiren over Sjøblad var traadt mere i Baggrunden,
da atter vilde gjøre sig gjældende og ødelægge det
gode Forhold, der nu var fremherskende paa . Flanden.
Desuden var det barn bekjendt, at Fjenden ventede en
næsten lige saa stor Forstærkning, som den Hollænderne
skulde bringe os. Han forberedte sig derfor til Kamp,
sammenkaldte Eskadre- og Skibscheferne og formanede
dem indtrængende til først med deres Mandskab at paakalde Gud, fra hvem Seir og Lykke kommer, dernæst at
handle efter Ed og Pligt mod Konge og Fædreland. Endvidere sendte ban en Officeer til Kongen, der havde sin
Leir i Nærheden af Lund og meldte, at ban eflerat have
inspiceret Skibene havde fundet Enbver i Flanden ved
godt Mod og ønskede at benytte Leiligheden til at søge
Fjenden i aaben Sø, før denne erholdt Forstærkning. Juels
Grunde til denne Begjæring fandt Kongen saa vægtige, at
ban bekæmpede sin Frygt for et uheldigt Udfald og den
28de sendte Admiralens høihjertede Broder, Geheimeraad
Baron Jens Juel, til denne med Bemyndigelse til al bandle efter
Omstændighederne, og naar disse vare gunstige, da at
slaae, førend Fjenden blev forstærket. Dog skulde han
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forinden høre Krigsrandets Mening i Jens Juels Overværelse
og om muligt forhale den afgjørende Kamp til Ilollændernes Ankomst.
Den danske Slagorden ("Linie de Batallle«) dannedes
da af:
l s t e Eskadre*) eller Avantgarden.
I. Lskb. Lindormen
50 Knn., 212 Md., Cnpit, Cornelius de Wlll;
2.
Norske Love
8G
5G8 - Yicendm. lIenrieq Span ;
3.
Fredericus Terlius 52
2GO - Capit. Huer Hoppe ;
4.
Anna Sophia . . . 58
3GO - Adm.MnrkuorHoedtstehn;
5.
ClJrislianusQvartus 54
272 - Capit. Corn, lloomfeldt ;
6. Freg. Hummeren . . . . 37
152 Johan Lund ;
7. Lskb. Delmenhorst . . . 50
200 - Schbnt. Jan E1ers ;
8. Freg . Havmanden . . . . 30
154 - Caplt, Zach. H. Dang;
Brandercu Grønne Jæger, Gallioterne Bonne Adventure og Norske
Love.

2 d e n E s k a d r e H) e II e r C or p s d e 8 a t a il1 e.
9. Lskb. Christiansand .. 40 Kan., IH Md., Caplt. Jan. Falck:
10.
Churprindsen . .. 74
454 Viceadm . Chr. Bielke;
11.
Enighed . • • . .• G2
2GO Caplt. And. Dreyer;
Adm. Niels Juel,
ChristIanusQvintus 84
567 P. Deesemaeh er , Skibs12.
chef og Flagcapitain ;
13.
Neptunus
·12
180 - Capit. Fredr, Gedde;
14. Freg, l\iaria
30
120 Hans Lazarusen ;
15. Lskb. Tre Lover . . . . 58
28G - Schht, Floris Carstensen j
16. Freg. Posti llonen . . . . 18
50 - Capit.Arendtv.Flieringenj
Branderen Forgyldte Fisk , Gallioten Kong David og Jagten Venus .

l

. 3die Es k a d r e ?") eller Arrieregarden.
17. Lskb . Svanen
18.
Gyldenlove

58 Knn., 340 Md., Capit. Isak T. v. Anten ;
iiG 268 Viceadm.PederMorsing;

' ) Fregatten Spraglede Falk paa t8 Kanoner og 82 Mand, Capitaln
Peter Carlsen Wleugel, hørte til Iste Eskadre, men var under Slaget
paa et Krydstogt i Østersøen.
", Fregatten Havfruen pau 30 Kanoner og lOG Mand, Capitain Winand
de Illeurs, hørte til 2den Eskadre, men var under Slaget i IHeI.
"" ) SI. Johannes, en Koper paa 18 Kanoner, der tilhørte Niels Juel,
havde han ansat ved 3die Eskadre, men den var under Slaget
paa et Krydstogt i østersøen .
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30 Kan., 84 Md., Caplt. P. Th . Llnneherg ;
19. Freg. Lossen
54
230 Jacob Hoeck ;
20. Lskb. Christiania
Trekroner
68
420 Adm. Jens Rodstehn;
21.
Nellebladet
52
267 Capit. Gisbert Junsen ;
22.
Charlotte Amalia 54
322 Schbt, !lMh. Plhl;
23.
102 Caplt. Johan Dehn ;
24. Freg . Hvide Falk') . . • 26
203 Johan Schinckel;
25. Lskb , Svenske Falk . . 44
Branderen St. Peder, Gallioterne Unge Prinds , Lille Jæger og St.
Johannes samt Jagten Diana .

Alt 25 Skibe med 1267 Kan., 6505 Md., 3 Brandere
samt 8 Galioter og Jagter.
Den 30le Juni krydsede Flanden med Sydvestvind mellem
Stevns og Falsterbo ud mod Fjenden, som samme Morgen
var ankret under Møen, og om Eftermiddagen KI. 5 kom
den imøde. Ved at sende en Viceadmiral med 2 Skibe
forud mod de Danske, gjentog Svenskerne de med flere
Koffardiskibe tidligere sendte Udfordringer til Kamp, som
Juel besvarede ved at lade to af sine Skibe gane Viceadmiralen imøde , hvorpaa denne igjen vendte tilbage til
den svenske Flaade. Denne blev commanderet af Rigsraad,
Feltmarskal Baron Evert Henrik Horn og bestod af:
1ste Eskadre.
1. Lskb, Wlctorla . . . . . . 84 Kan.,
2.
Wrangel
60
3.
Saturnus
54
Mars . . . . . . . . 74
4.
5.
Carolus
56
6.
Wismar
52
7.
Flygunde Wnrgen . 56
8.
Blga . . . . . .. 46
9. }<'reg Hjorten . . . . . . . 34
10.
Friderica Amalia . 32
11.
Uttern
24

{

Feltmarskel E. H. lIorn , Skibschef Cmdr. A. Hcmman;
VIceadm . Gustnf Horn;
Schbnt, J. Clerck ;
!II. Dånkårk ;

Cmdr, A. Appelbom ;
Caplt, H. Appelbom ;
C. Wils;

D. Grønwald ;
J. Skolle;
C. Werlng ;
C. Delj;

' ) Fregatterne, som ere Anførte paa Slagordenen I den af Jnellil Kongen
indgivne Lisie over denne, have formodentligt gjort Tjeneste som
Repiliteurer, undtagen Hummeren, der var stærk nok til at fægte I
Linien.
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12.
13.

Freg. Elisabeth
.
TrumsIagaren . . .
Branderne St. Jacobus og
hornet, Raabocken og

18 Kan., Capit. J. v. Gertten ;
IS C. Brandt;
Drufwan; Gallioterne Hafhundcn, EkSt. Johannes.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lskb. Crone Solen
72 Kan., Adm. H. Clerck;
Wenus
64
Viccadm. G. Sparre;
IIlercurills
66
Major III. Ankarhjelm;
Wcstervik
60
Cmdr. L. Peltersen;
Hercules , . . . . . 54
Major O. Borg (Stjernhorg]:
Spes
46
Cmdr. A. Jacobsen;
Svenska Leyonet . 52
Capit. Fr. Coyet;
Laxen
50
P. Quikelberg;
Phoen lx
34
J. Ekeberg;
Kong David (major) 32
H. Printz;
Perlan
18
H. Pheiffer.
Branderne St. Johannes og Biørnen; Gallioterne Laurentius, Fortunn , Gripen og Lund.

2den Eskadre.

3 d i e E s k a d r e.
25. Lskb. Nyekelen . . . . . 88 Kan., Adm. Baron H. Wnehtmeister;
26.
Jupiter .
68
Viceadm. W. v. Rosenfeldt;
27.
Draken
64
Major F. Taube;
28.
Hieronimus
72
Capit. E. Tnube;
29.
Cesar
60
E. Pettersen ;
30.
Calmar
66
J. Bogrnann ;
30.
Gotheborg
50
W. Lee;
32.
Muria
50
E. Beij;
33.
Abraham . .. . 44
G. Spinreph;
34. Freg. Nordsternan .
. 32
C. Melnnder;
35.
Sole. . . . .. . 22
A. Hysing;
36.
Salvador . .. . 22
III. Olsen.
Branderne Fortuna og Falcken, Gallioterne Lampetten, Grønne
Draken, Danske Svanen og Hatmunden.

Alt 36 Skibe med 1804 Kauoner , 6 Brandere og 12
Gallioter*).
' ) Denne Liste Cl' forfattet efter en ifølge kongelig Befaling uf en
dansk Ofllceer hos Fangerne optagen og stemmer med den hos
Pauli og Goede udkomne Beretning om Slaget. Tornquist har en
anden Fortegnelse, hvorefter Kanonantallet angives til 1808 Stykker
Skyts paa det samme Antal Skibe.
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Fjenden havde altsaa 11 Skibe med 537 Kunoner llere
end vi.

Størrelsen af Skibenes Besætninger er ikke an-

givet, men den maa i det Mindste have været 9000 Mand
foruden 3000 Soldater, der vare hes temte til Landgang
paa Møen og Sjælland, naar de Svenske ~are blevne Herre
over Farvandet mellem Sjælland og Skaane.
Begge Flaader søgte med smaa Seil om Natten under
frisk Sydsydvestvind , der henad Morgenen tiltog til Mersseils Kuling, at afvinde hinanden Luven.
Danmarks berømmelige Sønda

Næste Morgen,

den 1s e Juli 1677

KJ.øgi2JJgt , Kl'-r 4 setlede Flaaderne jevnsides i to Linier
omtrent en Fjerdingvei fra hinanden ind mod Stevnsklint.
Den svenske var sydligst, altsaa til Luvart, og nogle af de
danske Skibe vare o.m Natten drevne en halv Miil i Læ.
Juel vilde imidlertid ikke endnu holde ned til dem, men
tilkjendegav ved at holde tæt ved Vinden i en vel sluttet
Linie og ved al skyde det danske Løsen, at han var beredt til al modlage Fjenden.

Jens Juel, der var beordret til

at følge sin Broder paa hele Togtet, traadte da over paa
Jagten Diana for at staae Admiralen bi under Slaget ved
at seile omkring mellem de af Flandens Dele, som denne
under Krudtrøgen ikke kunde oversee, og opmuntrede Enhver til at gjøre sin Pligt.

Eftersom Fjenden ikke vilde

begynde Slaget, kneb Juel Luven saa meget som muligt,
og da han imellem Kl. 5 og 6 kom den svenske Linie
paa Skud,

gjorde han Signal til at begynde Kampen.

En heftig Skyden fandt nu Sted imellem de Skibe, der
kunde række hinanden, medens 3 af Fjenden mod

vor

Linie nedsendte Brandere heldigt bIeve bortbuserede uden
at gjøre nogen Skade.

Da Flaaderne vare komne nær til

Ste vns , lokkede Juel de Svenske ind i det snevre dem
ubekjendte Farvand paa Kjøgebugt ved at nærme sig sine
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Som vor kloge Admiral havde forudseet, holdt Fjenden, for ikke at bortgive noget af Luven,
saa nær Landgrunden. at Draken. rugede pau denne, hvorpaa Horn skyndte sig at vende ud efter og efterlod Mercurius , Hieronimus, Calmar , :!Jfars , (lesar og F~llgande
Wargen for at hjælpe Draken afGrunden og forsvare den.
Juel Indsane let, at Horn ved at holde Sydost hen havde
til Ilensigt at bortdrage den danske Hovedstyrke fra Skibene under Stevns og at komme ud i friere Farvande
for bedre at kunne anvende sin Overmagt, men han
frygtede ikke for der at følge Fjenden, som han vidste blev
ledet af mindre erfarne Chefer end de danske. Han benyttede
derfor snildt sine i Læ værende Skibe til, under Admiral
Markuor Boedtstehs: og Viceadmiral Spans Commando, at
angribe de Svenske under Stevns, medens han med den
øvrige Deel af Flaaden vendte efter Horn og fortsatte
Slaget med denne. DeLLe var en dristig og heltemodig
Beslutning. Det kunde synes, at de Skibe som han lod
tilbage under Stevns, ved under Kampen at drive endnu
mere i Læ maatte fjernes end mere fru Fluaden; men den
kyndige Juel forudsaae, at Iloedtstehn og Span op ad Dagen,
naar Vinden, som det var al vente, trak sig veslligere,
vilde faae Leilighed til al hjælpe ham med at ende den
Kamp, han uden dem uforfærdet fortsatte mod den overlegne Fjende, skjøndt han vel vidste, at Admiralskibet især
vilde blive Gjenstand for de Svenskes Angreb. Dog delte
ændsede den modige Mand ikke.
Roedtstehn og Span tvang efter kjæk Modstand snart
Draken til at stryge og besatte den ved Hjælp af Strandvagten paa Stevns, hvorpaa de andre af dem angrebne
svenske Skibe toge Flugten. Under denne blev Cesar
erobret af Bielke og Mars al' Carstensen; Flygunde Wargen

Slaget
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løb paa F~lsterbo Rev og blev der den følgende Nat
erobret af Fregatten GhaM'tas, Capit. Jan Fock van Embden,
som tilligemed Linieskibet Wrangels Pallats og Fregatten
Glnckstadt sendtes FJaaden til Forstærkning fra. Kjøbenhavn.
Mercurius, Hieronimus og Calmar kunde ikke kl~re Falsterborev og holdt derfor Nord efter for at undkomme igjennem
Flinterenden j men da et af disse Skibe kom paa Grund,
landsatte de andre to sig under Malmøs Kanoner for at
undgaae den hollandske Hjælpeeskadre, som endelig var
under Opseilingi Øresundet. Mercurlus og Hieronimus bleve
imidlertid Dagen efter i Christian V's Paasyn erobrede af
de hollandske Skibe Gampen og Oosterwyck, hvor Generaladmiral Tromp skal have været ombord, medens Calmar
blev stukket i Brand af Besætningen, der flygtede i Land.
Da Roedtstehn og Span saaledes havde udført det dem
paalagte Hverv, og Vinden, som Juel havde forudseet , var
bleven vestlig, forenede de sig med FJaaden,. der imidlertid
havde kæmpet med Horn. Ved Vindforandringen kom vor
FJaade under Falsterbo til Luvart, hvorved der blev Letlighed til at udføre samme Manoeuvre, som Juel havde lært
sine Che(er under Jasmund , at bryde Fjendens Linie, og
derved bleve t 6 Skibe, hvoriblandt 7 Linieskibe under Vieeadmiral Sparre, afskaarne, hvilke alle bleve tvungne til at
søge Frelse i Flugten. Gltristianus Qvintus havde med sine
Seeundanter, Enighed og Neptunus,. kæmpet haardt mod
sex fjendlige Skibe, og da den svenske Linie var sprængt,
og Fjendens Orden derved tilintetgjort, flokkedes de Svenske
især om det danske Admiralskib, der med b Fod Vand
i Lasten og med forskudt Takkelads derpaa blev nødt
til at forlade Linien. Juel flyttede nu sit Flag til Fredericus Tertiue og vedligeholdt en god Slagorden, medens
Fjenden, d'er fægtede i fuldkommen Uorden, strax e'rter
19
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Middag maatte benytte den friske Nordvestvind til at flygte
ad Bornholm lil.

Da Fredericus Tertius havde faaet \lere

Grundskud, lod Juel ligeledes dette Skib trække sig ud af
Slaget og traadte selv over paa Ohm·lotte Amalia, hvormed

han forfulgte• Fjenden.

Svenslea Leyonet.

J{(.

4 erobrede den tappre Dreyer

Jagten blev fortsat til [{J. 8 den næste

Murgen, da de Svenske vare langt, forud af Sigte. Efterat
have ladet en Galliot iagttage, hvor Fjenden søgte Ly, og
stationeret feni Fregatter imellem Falsterbo og Rygen for
at holde Farvandet rent for Kapere og i Tide faae Underretning om, hvis noget Fjendligt skulde lade sig see,
søgte Juel paa Grund af Skibenes knappe Proviant tilhage
til J{jøgcbugt og ankrede den 4de Juli udenfor Dragør.
I dette Slag erobredes sanledes Draken, Cesar, Mars,
Flygande Wargen, Svenska Leyonet, Hieronimus, Mercurius

og 3 Provlnntsklbe.

Den grønne Draken paa 8

Kanoner, som, tilhørte Grev Pentus de la Gardie, den stralsundske Pucenelle paa 4 Kanoner og en Skude med 54
Soldater bleve under Sla get tagne af en dansk [Caper ført
af Cupitain Bagge Knudsen. I Alt paa denne !\'Iaade i Linieskibe, 2 Smaafartøier og 4 Koflardisklbe nled 456 Kanoner,
Desuden mistede Svarrig Calmar , der blev brændt ved
Malmø, Saturnus, som i Slaget sprang i Luften, 3 Brandere, der gik op i Luer, og l Jagt der blev skudt i Sænk
med Flaadens Secretnlr, som skulde optegne, hvad der forefaldt i Sla get. De danske Beretninger paastaae, ut desuden
Linieskibel Jupiter sank i Slaget, hvilkel imidlertid
svenske benægte,

de

Ligeledes fortælles, at Crone Solen og

Vrangel skulle være gaaet tabt under Øland. Den øvrige
Deel

af den svenske Flaade led sanmeget,

at den

i

denne {{rig ikke oftere kunde maale sig med den danske.
2 Schoutbynachter , l Oberstlieutenant , 7 Skibschefer , 20
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Sølieutenanter, 2 Landcapitainer, 4- Landlieutenanter, 4- Skibspræster , 16 Skippere, 16 Styrmænd og 2-3000 Menige
bleve fangne.

Antallet af de Svenskes Døde og Saarede

er ikke angivet; men efter hvad de erobrede Skibe havde
tabt (henved 500 Døde), er det sandsynligt, at de danske
Angivelser af 1200-2000 Døde og Sanrede ikke ere overdrevne. Sverrigs hele Tab kan altsaa anslunes til 9-12
Linieskibe , 3 smaa Skibe, 3 Brandere og 4- Transportskibe, 1-2000 Døde og Sanrede samt 2-3000 Fangne.
Vi mistede

j

Slaget intet Skib; derimod lede Skibene

en Deel især paa Takkellads og Seil, dog blev det kun
nødvendigt foruden Priserne at sende Christianus Qvintus,
Trekroner, Chnrprindsen og Norske Løve til Kjøbenhavn for
at repare ,hvorfra de iøvrigt midt i ålanneden igjen vare
seilfærdige, medens Ftaadens øvrige Skibe kunde istandsættes paa Kjøgebugt. Ifølge den med Juels Rapport om
Slaget indsendte Liste var der pau vor Side 76 Døde og

211

Saarede,

hvortil dog man føies Churprindsens og

Norske Løves Tab, som ikke blev optaget af Juel, da de
forud vare sendte til ICjøbenhavll *).

r

alle danske Byer, hvor Kanontordenen trængte hen,

opsendtes Bønner om Seir af de i Kirkerne forsamlede
Meni gheder, og efter Slagets heldige Udfald afholdtes Takkefester overalt i Danmark og Norge. Med Rette blev Niels
Juels Fortjenester berømmede sanvel i Fædrelandet som i
hele Europa.

Da han eller Slaget kom til Hovedstaden

for at deeltnge i Raadslagningen om Flandens fremtidige
Foretagender, blev han af Kongen og Folket modtaget med
den Hyldest og Kjærlighed, han fortjente, og Christian V
0) Ju els Rapporter, Krtgsraadspro toculterue og Skibsjournalerne samt

Daniel Pauli og Jø rgen Gøedes Beretninger, sammenholdm med
Tomqvlsta Efte rret ninge r 'om Slaget.
-

19'
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udnævnte bam til Generaladmirallieutenant. . Flere Skuepenge, hvoraf en af usædvanlig Størrelse, bleve prægede,
og alle Flagmænd og Skibschefer , Bom havde deeltaget i
Slaget, bleve hædrede med en Medaille af Guld med Juels
Brystbillede og en Afbildning af Slaget, medens de subalterne Officerer erholdt en saadan af Sølv til at bære som
Ærestegn *).
Følgerne af Slaget vare for Marinen af stor Betydning.
Ligesom dens materielle Styrke og moralske Kraft derved
blev forøget, saaledes blev Fjendens Magt i samme eller
i endnu høiere Grad formindsket, og Søetaten erholdt
derved, at Hollændernes Indflydelse fik sit Banesaar, idet
man lærte at undvære dem, en Selvstændighed, som
den havde savnet siden Christian IV's Tide.
Endnu
vigtigere var det, at de Sjøblad og Horn medgivne Ordrer,
at ødelægge de danske Øer og Kyster med Ild og Sværd
ved Hjælp af de "ombordhavende Landtropper, saasnart der
var seiret tilsøes, ei kunde udføres. I modsat Tilfælde vilde
nemlig ikke blot Krigens Rædsler have hjemsøgt Landet, men
de danske Troppers Operationer i Skaane havde maattet
opgives, og de senere Foretagender, hvorved de svensktydske Provindser bleve erobrede, vilde ei være komne
til Udførelse .
Efterat Flaad~n var istandsat og forsynet med de
manglende Fornødenheder, afseilede Niels Juel den l8de
Juli, atter ombord paa Chrislianus Qvintus, til de smaalandske og ølandske Kyster med 14 Linieskibe , 7 Fregatter, , Brander, 2 Gallioter, endeel Skjærbaatle og nogle
Jagter, og forenede sig den 22de under Bornholm med
17 større og mindre hollandske Krlgsskibe under Admiral

°l Exemplarer af disse Skuepenge og lIledailIer haves endnu l det
kongenge Myntcnbinct.
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Willem Bastianz. Jens Juel fulgte igjen sin Broder og
underskrev med ham alle Rapporterne til Kongen *). Den
forenede Flaade ankrede den lste August nogle Mile Nord
for Ralmar imellem Smaaland og Øland, som Juel to Gange
forgjæves opfordrede til ved Brandskat at frikjøbe sig for
den Brandfakkel , Kongens Raad paa Grund af Sjøblads og
Horns ovenfor omtalte Ordrer havde anseet sig berettiget
til at paalægge ham at svinge over de svenske Kyster, og
som herefter hærgede disse. Imidlertid ankom Grev Tromp
den 3die August med sit Generaladmiralsflag vaiende paa
Linieskibet Prinds Georg, et andet dansk Lioieskib og en
F~egat til Flaaden, over hvilken han overtog Commandoen.
Nu landsattes Folk paa de smaalandske og ølandske Kyster,
hvor flere Herregaarde og Landsbyer, den lille By Mønsteraas
og Kairnars Forstad bleve plyndrede og tildeels opbrændte,
samt endeel Tømmer, Tjære og andre Skibsmaterialier tilintetgjordes. Fra Angrebet paa Kulmars Forstad vilde de

udsend le Tropper først vende tilbage med uforrettet Sag j
men da ilede Tromp og begge Juelerne selv i Land og
ledede Angrebet saa kraftigt, at 150 Huse og 11 Veirmøller
gik op i Flammer"). Den Bde August landede Tromp og
Juelerne derefter med 2500 Mand paa Øland, erobrede og
sløifede en ovenfor Kalmar liggende stærk Skandse, hvorved en Deel af Besætningen, som havde skjult sig i en
Hvælving, blev opdaget og skal være bleven nedsablet.
Den fra Kalmar sendte Undsætning blev med stort Tab
. slaaet tilbage, heftigt forfulgt af de Allierede, hvorved
Juelerne udsatte sig for megen personlig Fare. Men Flaadens
vigtigste Formaal med dens Ophold i disse Farvande, at
angribe de i Kalmar liggende 12 svenske Skibe, som
') Disse Rapporter haves 1 Gehelmearchlvel
••) Juelernes Rapporter.
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under Admiral Wachtmeisters Commando havde søgt Tilflugt der efter Slaget paa Kjøgebugt, kunde paa Grund af
Modvind og haardt Veir ikke udføres. Vel recognoscerede
Tromp og Juelerne, af hvilke Jens Juel kjendte Kalmars
Omegn, Farvandet og afmærkede endog under en heftig
fjendlig KanoniId Indløbet, hvor en Deel Skibe ' vare nedsænkede. Men da man derved fandt det næsten ulrernkummeligt for store Skibe, og de i Kalmars Bavn liggende svenske
vare saa vel beskyttede af stærke Landballerier, at det var
sandsynligt, man ved et Angreb paa disse vilde sætte
Skibe og Folk til uden at tilføle Fjenden nogen væsenlig
Skade, opgaves atter det pautænkte Forsøg.
Efter det blodige, men uafgjørende Slag ved Landskrona den 14de Juli, besluttede Christian V at indskrænke
sig til at holde Cbristianstad og Landskrona besatte og
kun benytte Herredømmet i Østersøen til at staae sin
Allierede, Churlyrsten af Brandenborg, bi i Krigen i Tydskland. Grev Trbmp gik derfor den 26de August med 6
danske Linieskibe, 1 Brander og 1 Jagt samt den hollandske
Eskadre til Kjøbenhavn ' for derfra at overføre de tydske
Hjælpetropper, der vare trukne bort fra Skanne.

Den 6te

September afseilede Kongen med de indskibede Tropper
Lil Rygen, hvor der vel gjordes Landgang, men som det
endnu ikke lykkedes at erobre. Midt i October vendte
Christian V tilbage til f{jøbenhavn med Linieskibet Fredericus
Tertius, der paa denne Heise i stormfuldt Veir kun frelstes fra
de bornholmske Klipper ved et Varpanker, som forgyldt og med
en af Kingo forfattet Pauskrift opbevares paa Rosenborg Slot.
Juel forblev imidlertid ved de smaalandske Kyster og
sendte Streifcorps i Land, der tilfølede Fjenden stor Skade,
opbrændte Pakhusene, der vare byggede tæt udenfor Kalmar,
og hvori der var samlet endeel Materiillier til Flanden i

Vestervlk ødelægges. Fjenden ængstes lige Lil Slokholm.
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Stokholm j desuden gjordes flere Koffurdlpriser og toges
2000 Stykker Qvæg.

Vestervik blev den l ste September

erobret af 6 Fregatter og nogle Smaafartøier under Viceadmiral Peder Morsing. Angrebet udførtes af 1000 Matroser
og Soldater, anførte af Schoutbynacht Eloris Carste!lsen og
Oberst Møller. Det ble.v understøttet af en levende Kanonild
fra Fregatterne Hummeren og Spraglede Falk under den
alt tidliger-e hæderlig bekjendte Capilain Andreas Dreyer j
kun Kirken blev skannet, men to store Krigsskibe, af hvilke
det ene paa Stabelen l bleve tilligemed Slottet og Byen
brændte, og det derværende Orlogsværft ødelagl.

En Deel

Kanoner og det bedste Dytte bragles .ombord.

Derefter

seilede Juel til Gulland , hvor han fandt Indbyggerne veltilfredse l og udsendte smaa Skibsafdelinger , som foruroligede de svenske Kyster lige til Stokbolm.

Eflerat have

afløst Besætningen paa Gulland med friske Folk kom Flanden
den 6te October til Kjøbenhavn, hvor den i Slutningen af
denne Maaned blev oplagt.

Hollænderne se ilede

hjem,

og kun to smaa Eskadrer under Viceadmiralerne Christian
Bielkes og Peder Morsings Commandø forbleve i Activilet,
saalænge Farvandet var aabenl.
Da imidlertid Generalstaterne ivrigt ønskede Fred med
Frankrig,

vilde de ikke heneer optræde ijendligt imod

deltes Allierede Sverrig,

Hollænderne, hvis Politik stedse

var gaaet ud paa at bevare Ligevæ gten mellem de nordiske
Riger, vare desuden misfornøiede med Danmarks Held tilsøes i denne Krig, hvorved vi opnaaede en Selvstændighed,
der ikke passede for deres Interes ser i Norden. Der blev
derfor om Vinteren arbeidet stærkt paa Holmen for at
gjøre saamange af Flandens Skibe som muligt klar til Foraarel.

Admiralitetet havde ogsau fuldt op at bestille med

at tilvelebrlnge alle Fornødenhed er og skaffe 4000 Mand
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. til Flaadens Bemanding. Desuden rnaatte Gageringen omordnes, Prislovene udvides, og Byttedelingen opgjøres *j.
Hidtil- havde denne sidste givet Anledning til mange Stridigheder, og Hollændernes Fordringer havde været vanskelige at . tilfredsstille j iblandt Søfolkene forefaldt endog
desangaaende sidst i Aaret et Mytteri, som gjorde det
nødvendigt at statuere et alvorligt Exempel og hænge 3
Mand. Da Rigsadmiralens Svagelighed og Grev Tromps
Upopularitet gjorde dem uskikkede til Admiraliletsforretningerne, hvilede disse, medens Admiralerne Jens Rodstehn, Christian Bielke og Henrlcq Span vare beskjæfti gede
med Udskrivningen. og Hvervningen af Folk, paa Niels Juel,
Admiral Marquor Roedtstehn og Generalkrigscommissair Gyldensparre. Flanden bestod **j af 84 Skibe med 2388 Kanoner, til hvis Bemanding der behøvedes over t 2000 Mand j
der var allsaa især for Niels Juel Meget at varetage , og
at han gjorde dette med Dygtighed, erkjendte Kongen den
28de April 1678 ved at give ham Sæde og Stemme i
Geheimestatsraadet.
~fler en kort Frost blev Farvandet atter aabent tidligt
i December Maaned, saa at man allerede i de første Dage
af Februar kunde udsende Smaaeskadrer og enkelte Krydsere deels for at blokere Gøteborg, deels for i Nord- og
Østersøen at hævde det Herredømme, de sidste Aars Seire
havde forskaffet os. De større Skibe, som ikke behøvedes
hertil, bleve efter fuldendt Epvipering sendte til Kjøge-

0) For den nye Gagering udstedtes den 8de og Ulde April 1678 den
i -Elterretnlnger o. d. d. o. n. Sømagt-, l, 237-41, anførte Reglerlng , og den kongelige Forordning af Ilte Mai bestemte, hvad
Kongen vilde godlgjøre for fjendlige Skibe.
") Efter den i .Efterretninger o. d. d. o. n. Sørnagt-, I, 230-36 anførte officielle Liste.

Udrustninger 1678.

Klager over Tromp .

297

bugt, hvor Skibene bleve organiserede, og Mandskaberne
indexerce.redes.
Grev Tramp stod i et saa spændt Forhold til de fleste
ansete Danske og var saa om sig gribende, at det var be-.
tænkeligt at give ham Commandoen over Flaaden. Niels Juel
klagede allerede strax efter Slaget paa Kjøgebugt til Kongen
over, at Tramp havde bortjaget huns ,Officerer og Mandskab fra
det afFlaaden under Juels Commanda erobrede Skib Draken
og besat delle med sine egne Folk. I deres Happorter"]
under den smaalandske og ølandske Expedition udtale begge
Juclerne lydeligt deres Utilfredshed med 'fromp og hans
Hollændere. Jens Juel skrev: »min parliculaire Mening
og Haab er delle, at bliver hand (Tramp) fra os, wil ieg
haabe, Noget skal udrettes j mens huis han kommer og
siden med sine Hollændere cabalerer, seer j.eg hele Campagnen Infructues.« Begge Brødre udtrykke sig den 18de
Juli 1677 saaledes: .Til Hollenderne kommendes skal wi
søge, med alle muelige maeder dennem at gae under
Øyne , mens dersom det, imod Formodning icke skulde
kunde hielpe, saa søge med Eders Maysl. Flade at udrette, efter Muelighed, huad til Eders Maysl. største tieneste kand eragtes. Blilfver General Admiral Tramp frae
Floden, wil wi endnu formode noget til Eders Mayst. tieneste skal kunde forrettes, mens huisz hand kommer, saa
kand wi relt lidet Haab haffve, thi wi nock forud seer,
at hand tilligemed Hollenderne skal søge giøre aldling
diffioil, oc troer wel mand finder en heller anden middel,
det at trainere , siden han haffver faet- hans ordre, wed
haert ad en Huer i Kløbenhaffn , om des contenue at ralsanere : **). Desuden stod Tramp endnu i den hollandske
' l Disse Rapporter haves nu i GeheimearchiveL.

"l -Efterretnlnger o. d. d. o. n. Semagt «, I, 223.
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Marine, ansane Prindsen al' Oranien og Generalstalerne som
sine egenlige Foresatte, og da disse vare .i Ilegreb med at
trække sig tilbage fra Krigen, maatte det anseea for urigtigt at betroe Flanden til en Udlænding, der tilsldesutte
de .Danske og foretrak Hollænderne. Ogsaa ytteede Tromp
sig utilfreds med de ovenfor omtalte nye Prisbestemmelser
og gjorde i det Hele sau overdrevne Fordringer, at Christian V
endelig afskedigede ham. Ilans Flag blev nedtaget fra det
ham først bestemte Commandoskib Norske Løve, og midt
i Sommeren forlod han Danmark for bestandigt og søgte
Tilllugt hos sin Velynder, Churfyrsten af Braudenborg.
Den 29de Mai heisede Niels Juel sit . Flag paa
Linieskibet Christianus Qvintus, og nu var endelig Commandoen i de rette Hænder. Efterat Kongen og Dronningen den 31 te havde været ombord paa Flaaden paa
Kjøgebugt, gik den Dagen efter tilsøes bestaaende af 31
Linieskibe, 9 Fregatter, 3 Brandere, 10 Jagter og Proviantsfartøier, i Alt armeret med 2006 Kanoner og bemandet
med 10,614 Mand. Juel var beordret at forhindre Tilførsel
til Skanne, forurolige de Ijendlige Kyster og understøtte
de brandenborgske Foretagender i Pommeren og paa Bygeu.
Ogsaa paa dette Togt ledsagede Jens Juel sin Broder og
deeHog i alle Krigsraad *).
Den 4de Juni bemægtigede nogle Bundrede Soldater
fra Flaaden sig Ystad, hvor der havde været samlet en
Deel Proviant til den svenske lIær, som imidlertid, da
man havde faaet Nys om Landgangen, var skaffet bort
forinden.

Uagtet . det var forbudt at tllføle de fredelige

Jndbyggere nogen Overlast, gjorde dog Nogle af Land-

°l -Krtgsraadsproteecllen-

i det store kongelige Oibliothek.

Tromps Afskedigelse.
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gangscorpset sig skyldige i Plyndring. De bleve imidlertid
exemplarlsk afstraffede; og det Borttagne givet tilbage.
Paa Efterretningen om, at den svenske Flaade var løben
ud, skyndte Juel sig henimod den smaalandske Kyst; men
da Svenskerne fik de Danske i Sigte, søgte de Sikkerhed
bag det vanskelige og stærkt befæstede Indløb ved Kalmar,
hvor Juel ikke kunde naae dem.
tilsøes og

For at lokke Fjenden

give Leilighed til Slag,

forlod

han derfor

disse Farvande og holdt. sig krydsende mellem Sverrig,
Bornholm og Rygen; men den svenske Flaade lod sig ikke
lokke ud, og nu maatte Juel indskrænke sig til at foretage
enkelte

Landgange

paa

de

svenske

Kyster,

hvorved

blandt Andet en Deel af Staden Carlshamn blev opbrændt.
Capitain . Andreas Dreyer havde atter her Leilighed til at
udmærke sig ved Erobringen af nogle Farteler. Ener den
9de August at have holdt heelt ind i Katmarsund fik Juel
den Overbeviisning, at der Intet var at udrette for Flaaden
og vendte sig derfor mod Rygen.
Her havde ban allerede tidligere foretaget

~ere

mindre

Angreb, hvorved han ikke skaanede sin Person og ofte udsatte
sig for Fare; dog kunde der af Mangel paa Landtropper intetSynderligt udrettes, hvorimod Skibene vare stærkt udsatte for at lide Skade ved Stormveir. Et Linieskib mistede
endog alle sine Master og et andet Fokkemasten og Bougsprydet; ligeledes døde Viceadmiral Peder Morsing her.
Men da Chrislianstad var falden og det norske Indfald i
Sverrig
2den

drevet tilbage,
September

bente

kunde
4

endelig

norske

Jens Juel

Regimenter

den
under

Generalmajor Lavenhjelms Commando til Flaaden, og nu
besluttede man i Forening med Churfyrsten raf Brandenborg

at

foretage

et

alvorligt Angreb paa øen.

Den

12te September landsatte Niels Juel med den i Trompervig
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paa Rygens Nordostkyst liggende Flaades Fartøier, anførte
af ham selv, fulgt af sin Broder samt Admiralerne Markuor
Roedtstehn og Jens Rodstehn, LøvenhJelms Corps og Flaadens øvrige Soldater samt endeel Matroser og nogle brandenborgske Ryttere paa den vittovske Kyst, hvor et svensk "
Detachement forgjæves søgte al hindre Landgangen. Saasnart de Danske havde faaet fast Fod paa Landet, indfandt
mange af Indbyggerne sig for al bede om Skaansel for Plyndring, hvilket blev dem tilsagt, saalænge de forholdt sig
rolige. En Deel tydske Soldater, som de foregaaende Aar
vare faldne i svensk Fangenskab og tvungne til Krigstjeneste, benyttede Leiligheden til at desertere, hvorpaa
der blev oprettet nogle Compagnier af dem. Tilskyndede af
den danske Gesandt og Jens Juel, der selv begav sig ~i1 "Chur
fyrsten, landede nu ogsaa Brandenborgerne paa Rygens
Sydkyst, saa at den kjække svenske General Grev Konigsmark blev nødt tH at rømme Øen og trække sig tilbage
til Stralsund , som Churfyrsten understøttet af flere danske
Smaaskibe derpaa beleirede, medens de Danske fuldstændigt toge Rygen i Besiddelse *). Jens Juel blev indsat til Gouverneur og Løvenhjelm til Commandant paa Øen,
hvis Erobring høitideligholdtes ved Takkefester i de danske
Kirker; ligeledes blev en Skuepenge præget i samme Anledning. Med de større Skibe forlod Niels Juel dernæst
Rygen og ankrede den 30te September mellem Dragør og
Falsterbo, hvorfra Flanden snart ener seilede til Kjøbenhavn og blev oplagt. Enkelte mindre Eskadrer forbleve
imidlertid, saalænge Farvandet var aabent, i Nord- og
Østersøen, hvor den svenske Handel næsten aldeles tilintetgjordes. Den t5de October rnaatte Stralsund capitulere; Be-

°l Juelernes Rapporter i Geheimearchivet.

De svensk-tydske Provindsers Erobring.
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sætningen erholdt vel fri Overfart iii Sverrig; men den
største Deel deraf forliste paa Bornholm; henved 2,000 Mand
druknede, og de medførte 86 Feltkanoner og 7 Morterer
gik tabt *). ' Efterat ligeledes Grlbavalde i Slutningen af
Octoher havde overgivet sig til Churfyrsten, vare de
svensk-tydske Provindser aldeles i de Allieredes Hænder,
uagtet Sverrig havde anvendt 40,000 Mand til at forsvare
dem; af disse kom kun nogle faa Tusinde tilbage til deres
Fædreland.
Imidlertid vare Fredsunderhandlingerne i Nimvegen
hlevne fortsatte. Holland længtes især efter at faae Ende paa
en Krig, der truede Republikkens Uafhængighed og ødelagde
dens Handel; Generalstaterne betænkte sig ' heller Ikke paa at
bryde de af dem selv saa ivrigt søgte Alliancer og at opoffre de Forbundsfæller, som især for deres Skyld havde
begyndt Krigen. Allerede den 3lte Juli 16i8 sluttede de
Fred med deres farligste Fjende, Frankrig, og derefter
ophørte ogsaa deres Fjendligheder mod Sverrig, med hvilket
dog Fredstraktaten først blev undertegnet den 2den October
næste Aar. Spanien fulgte EJollandsExempel den ide September, den tydske Reiser den 26de Januar 1679, Hertugerne. af Brunsvig kort derefter og den nye Biskop af
Miinster endelig ligeledes den 19de Marts. Danmark og Brandenborg stede sanledes ene lige overfor Sverrig og det mægtige
Frankrig. Paa EJøidepunktet af sin Vælde gjentog nu Ludvig XIV det Sverrig tidligere givne Løfte, ikke at slutte Fred
med Chrislian V og Churfyrsten, uden at disse gave alle de
erobrede Lande tilbage. Denne Fordring syntes imidlertid
saa ubillig, at ingen af Monarkerne mente . at kunne
gaae ind derpaa, og for at overlægge det Fornødne i saa
Ol Tornqu lst, J, 169 og 70.
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Henseende, aflagde Kongen i November 1678 et 14 Dages
Besøg hos Churfyrsten , der dengang laa syg i Dubberan.
Resultatet af denne Sammenkomst var, at man besluttede at fortsætte Kampen. Da det var at vente, at Frankrig vilde komme Sverrig til Hjælp med en Flaade , maatte
der altsaa arbeides paa at sætte vor Sømagt i Stand til at
maale sig med den dobbelte Fjende : Den dansk-norske
Flaade bestod ved Begyndelsen af Aaret unn af 1Di Krlgsskibe, armerede med 3, 428 Kanoner, deriblandt 17 Defensionssklhe, af hvilke tre førte 60 Kanoner, ti fra 46 til 30
og fire fra 30 til 12 SLykker Skyts "), Det blev nærmest Niels Juels Hverv at · sætte Flaaden i kampdygtig
Stand, og som 'Anerkj endelse for den Dygtighed, han i
denne Anledning udfoldede, udnævntes han den I Ile Marts
til Elephantridder. I April vare 32 Linieskibe og Fregatter
samt 26 mindre Skibe samlede i Øresundet , hvor Juels
Flag aller valede fra Christianus Qvintus, Sidst iMaaneden
blev Capitain Nieis Lån,.itzen Barfod med Delmenhoret
pau 50 og Flyvende Hjor» pan 44 Kanoner, ført af Capilain
Knudsen, sendt til llornholm , hvor de netop havde indskibet 500 af de forrige Aar af .Trunsporten fra Pommern
bjergede svenske Krigslnngr-r , da de bleve angrebne af
fem svenske Linieskibe under Major Ankarstjerna. De
forsvarede sig imidlertid kjækt mod Overmagten Lil Natten
og benyttede da denne til at nane tilbage til ({j øbenhayn.
l\ledens Danmark samlede Tropper i Holsten for at
forsvare Sydgrændsen, hlev Churfyrsten af Brandenborg
ved et svensk Indfald i Preussen fra Lifland og en fransk
Armees Besættelse af de oleviske Lande ved Rhinen tvun-

' ) Efter Admiralilels-Copibogen i • Efterretniuger om den danske og
norke Somag t-, l, 245.

Flnaden t 679.

I

Barfods Forsvar.

Brandenborg slutter Fre,d.
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get til, under Englands Mægling, den 19de Juni at slutte
Fred med Frankrig og Sverrig, hvortil han ogsaa opfordrede Christian V. Men denne kunde endnu ikke beqvemme sig Lil at underkaste sig Ludvig XIV's Magtsprog,
hvorfor den franske Hær rykkede mod Delrnenhorst og
Oldenborg, som den artvang Brandskat. Dog kom det ikke
til videre Fjendligheder med Frankrig, der ikke uden
Grund ventede at opnnae sit Formaal uden Sværdslag.
Da man havde Ianet Vished om, at ingen fransk
Flaade kom til Østersøen, seilede Juel derhen og forenede
sig den 20de Juni under Bornholm med den Eskadre, som
under Viceadmiral Christian Bielke tidligere var udsendt
til Handelens Beskyttelse j derefter havde han 3.1 Linieskibe
og Fregatter med 1,836 Kanoner under sin Commando.
Den svenske Flaade laa imidlertid vel beskyttet af [{almars
Kanoner og vovede kun af og til at udsende 'stnaa
Eskadrer, naar ingen Danske vare i Farvandet. Ved at
sende syv lelte Linieskibe og Fregatler henimod KaImarsund, lokkedes dog den svenske Generaladmirallieutenant
Wachtmeister ud med 30 Skibe og forfulgte Eskadren.
der trak sig tilbage henimod den pommerske Kyst. Men
da Juel den 25de Juni om Formiddagen kom Waohtmelster
i Sigte, skyndte denne ' sig igjen tilbage til Kalmar, forfulgt
af Jue\. Linieskibel Laæen med 54 Karioner og 200 Mand,
commanderet af Capitain Ribbing , der to Gange før var
bleven fangen i denne Krig ' . indhentedes imidlertid den
26de af Viceadmiral Henrico Span med det velseilende
Linieskib Norske Løve og blev erobret af denne. Span
fortsatte nemlig ene uforfærdet [Campen mod den Ilndsæt- .
ning, Laxen fik af en Deel andre svenske Skibe, indtil
nogle tililende danske tvang disse til at flygte og overlade Laxen til sin Skjæbne. Den 27de om Morgenen
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naaede Wachtmeister det søndre Indløb til Kairnarsund,
bvor ban ikke kunde forfølges længere. Vel prøvede Juel
den 28de med de letteste Skibe og 4 Brandere at komme
ind til Kalmar ; men et pludseligt Uveir nødte barn til at
opgive Forsøget. De tre paafølgende Dage søgte de
Danske paany at naae ind til Fjenden, men dog ligeledes
uden Resultat. En svensk Schoutbynacht kom vel engang ud j men da Capitain Boomfeldt med Christianus
Qvartus skjød hans Storstang ned, holdt han strax igjen
ind.
For endmere at vanskeliggjøre de svenske Skibe
Benyttelsen af det dobbelte Løb Syd og Nord ud af
Sundet, hvorved Kairnar ligger, sænkede den kjække
Capltain Andreas Dreyer under en morderisk Ild den
2den Juli sit opslidte og nu attaklede gamle Skib Enighed i det søndre Løb saaledes , at dette derved blev
spærret. For denne Daad i Forening med hans tidligere
udviste Tapperhed blev Dreyer ener Juels Indstilling
udnævnt til Schoutbynacht.
For at forsyne Flaaden med Vand og friske Levnetsmidler seilede Juel den 8de Juli til Gulland , som han
igjen forlod deu 18de, og jog 6 svenske .Skibe , der vare
løbne ud fra Kairnar , tilbage dertil. Vor Flaade ankrede
herpaa l Miil Østen for Øland j her saaes den 20de fem
fjendlige Linieskibe i den nordlige Skjærgaard, hvor vore
større Skibe ei turde vove sig ind paa Grund af det
dem ubekjendle Farvand j men Juel lod dem angribe af
Viceadmiral Span puu Victoria med 10 af Flaadens letteste
Skibe og 3 Brandere. Klokken 11 'om Formiddagen kom'
Span de Svenske paa Flinteskuds Afsland, medens disse
under et godt Forsvar vedbleve at trække sig tilbage.
Klokken 12 ragede Nyclcelen med 78 Kanoner paa Grund
saa nær Kalrnar , at det kunde secunderes af to Land-

•
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batterier og de nordligst i Havnen liggende Orlogsmænd.
Med Victoria,

Ohristianus Qvartus, Neptunus og Den

flyvende Hjort angreb Span dernæst Nyckelen og et andet
større svensk Skib, som blev tilbage, medens han lod sine
øvrige Skibe

forfølge

de

andre

tre flygtende Fjender,

der dog ved deres nøiere Kjendskah til Farvandet undkom .

Efter et mislykket Forsøg paa at anbringe sine

Brandere, der gik op i Luer uden at antænde de fjendlige
Skibe, men dog forøvrigt bevirkede, at 200 Mand af Skræk
sprang overbord og for en stor Deel druknede, fortsatte Span
uforfærdet Angrebet, under hvilket Victoria blev saa forskudt, at han maa~te træde over paa Christianus Qvartus.
Efter tre Timers Kamp sprang endelig Nyckelen i Luften,
hvorved den største Deel af dens 800 Mand og l1ere til
dens Undsætning fra Kaimar afsendte Folk omkom.

Dens

Secundant blev ligeledes antændt; men det lykkedes dog
tililende svenske Farteler at slæbe den halvt forbrændt
ind
2

i Havnen.

NyckeleIis

Chef, Major Frantz

Lieutenanter og 40 Mand, alle

saar, fiskedes op af de Danske.

med

Lou,

svære Brand-

Kun en Matroskone, som

. med sit diende Barn sad paa Nyekelens mellemste Dæk,
da Skibet sprang, blev uskadt optaget og siden landsat
paa Øland.

Vi mislede ved denne Kamp 30 Døde og

84 Saarede; iblandt de første var Chefen paa Engelen,
Capltain J. F. van Embden, og blandt de sidste Chefen
paa Christianus Qvartus, Capilain O. Boomfeldt.

Ikke blot

Officerer, men ogsaa Mandskaberne havde udviist ganske
særdeles Mod under denne AlIaire.

Til Belønning herfor

og »for dermed andre at animere. gjorde Juel strax flere
af Folkene til Officerer, hvilke Udnævnelser senere bleve
stadfæstede af Kongen ").
" . Efterretninger om den danske og norske Sømagt-, I, 246, efter
Juels Rapport af 25de Juli .
20
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Herefter holdt de Svenske sig rolige i Kalmar, og fra
dansk Side sket.e heller ingen større Foretagender mere i
denne Krig. Juel var nemlig »stricte» befalet at aftale
med Krigsrandet de Operationer, der skulde udføres, samt
ikke at gjøre Noget uden dettes Samtykke, og skjøndt
Gcuerullieutenant St. Pol og Generalmajor Løvenhjelm tilforte Flanden et betydeligt Troppecorps til at gjøre
Landgang pua de svenske Kyster, kunde man til
Juels store Utilfredshed ikke blive enig om noget Angreb *). Endeligt ophørte alle Fjendligheder ved den
midt i August sluttede Vaabenstilstand, hvorefter Flanden
først i September seilede til Kjøbenhavn, og den største
Deel af Skibene blev oplagt.
Pua ' Iljernrelsen forliste
Linieskibet Norske Løve j Storrnveir pna.Bornholm, og Fregatten Lossen kom den 9de September i Brand paa
Kjøpenhavns Rhed, hvorved den aldeles ødelagdes,
Imidlertid havde den danske Gesandt Meiel'crone underhandlet i Paris, og Christian V a!ltagl)t sachsisk M~gling til
Fred med Sverrig, hvis Gesandter mødtes med vore i Lund.
Danmark var dengang i Besiddelse af en Deel af BahusJehn, Landskrona og Helsingborg, Gullaml, Hygcn og Hertugen af Ilolsten-Gottorps Lande, Den danske Krigshær
havde i Krigen erhvervet sig et ærefuldt Navn, og Sømagten havde erobret 44 al' de 70 Krigsskibe, Sverrig i ,\It
havde mistet. Iblandt de ødelagte Skibe vare de fire saakaldte -Begalte n . eller Rigsskibe , som vare de største og
bedste af dets Linieskibe , nemlig: Stura Cronan, Svårdet,
Aplet og Nyekelen. Medens intet dansk Skib af Iletydenhed var faldet i Fjendens Hænder, var vor Flaade ved
Erobring voxet fra 22 til 36 Linieskibe , uagtet den
" , Juels Happort af -ide August, nu i Geheimeurchivet.

Fred med Frankrig og Sverrig.

Sølulkenes Roes og Ilelønning.
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8x.eps.~.~ 1 &~P!i!grlveq I I\rigeD ~ 'lQ6gyodeI8e flikke blot havde.
~ær!lt

YQra ov~rJegqnn il ~Jal ; men l tiJ,lige derved " i at <le
,haade:) vane st~r:re >, .bllQ.r e byggede og 'stærkere I~!!yæ~Jled~., I Under ')dis~1l Omstæudigheder er, det ,let
fQr§l!J,~Hgh .q..t ~9!rjy~r ·l ,yans~ligt· for CllI:jstinD ~N" at .bøle' sig .
for, ~udyig XIY's ' V,il1ie. n p'aa l<!!!D'Ianden Side maatte. han
imidlertid ~rkjgn4.e,,> at i Danmark umuligt i JL~ngd en ikunde
stilJlE\1sig , J.!l.od den qo~beltfl Fjende, og han , bestemte sig
~elfqr ~PeJ~lig l de}} ~ 13d~ AJlgust ltil, a~l ISI1JtteIJFred med
FrW\k~igA i ] F09!i!ine,Q.lea.!1 og QeQ'16te" September li Lund
m~d ISverrig IHHl; ,Gflg}(lIl\g huf, at gett.e) fik alle de erobrede
Proyin!\se!i tilb~g~~, ti .: (\ ..\il 1 Il
• 1 n' r
J IH Of!l lC.bri~\iap. YHen~ ~i\91 llde s, . havd e gjon~ klogest i at
f'i'lgll GrilfW1f ~ldts ~aad, j~kel '~~ I~egyn.p.1l Krigen, havde Danmatk i . d,~n.n ~ dog .f\l.~e~ Leillghed 1 ti] i, hfli Grad a t hæve sin
Aql\l!else i§!.!lr till?øe!? l Tapper?~ø !! h~y d l} de... i!, v~n 8k e \ieJ
næppe 841!l\\\ ~i1bage ~oqos il.meg, at fl~~iild~ne [{rig gik, saa
ul!el~lg~ lITIeg i ·.4.e.r{}s lJj'Ja,a9,~~, vm.: .(orI!~ m ligJ An fl1!:yro !J s Sk~ld.'
S~~n~p.G~, Gr,l}p.,tz i og l H~rn v.l!t:e r~f<?.r f~~rJ tl.p e '~!ige rfl ; men'
del lrie;ndte .zntB.~ Ml Søvæ~e7Je~' I HlD~tJl ,eF ikke ,n ok at h!l'ie
gode og store Skibe, ikke - nQl<- at l v~r~. tapper , [man maa
ogsaa forstune at anvende sine gode Skibe paa rette
Maade. I Niels Juel havde Danmark derimod · e~ ualmindelig begavet, tapper og virksom Anføl'er, der forstod at
udvikle og benytte aen Sømands ~ygtigbed, vor Marine i
Christian IV's og Hollændernes Skole havde erhvervet sig,
paa en saadan Maade, at de Danske ikke længer behøvede
Fremmedes Hjælp for at seire, og at der med Rette kunde
. siges: Il De Seirvindinger, som Søfolket erhvervede i denne
Krig , skalTede dem hele Europas Ileundring. Sømændene
selv havde faaet den Tanke, at de vare uovervindelige,
hvilket ikke lidet hjalp til, at faa danske Skibe turde
t

eD!e1t~ §ki.l~!3

20'
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binde an mod mange fjendlige Skibe. Fjenden var paa
Sidstningen saa bange, at de næsten flygtede strax, hver
Gang de saae de danske Skibe, og de danske Sømænds
Navn var dem til Forskrækkelse» *). Der var saaledes
skjellig Anledning for Christian V at skrive til Admiralitetet : »Da vi ved vor Flaade have udi sidste Krig været
absolut Mester af Øster-Søen og Fienden overlegen, saa
er det vores alvorlige VilIie, at I gjøre os Forslag, hvorledes vi kunne underholde mange erfarne Baadsfolke ; og
den 30te September i Pinneberg at udstede et kongeligt
Patent, som gav Søfolkene **), der vare indrullerede, for
deres gode Tjeneste under Krigen Tilladelse til at nedsætte sig, hvor de vilde, i Kongens Riger og Lande med
Fritagelse for borgerlige Byrder og Paalæg, af hvad Navn
det end maatte være, om de ogsaa dreve en eller anden
lille borgerlig Næringsvei; dog skulde de erlægge Told,
Accise og Consumption af AH det, de handlede med.
I civile Sager skulde de høre under den Jurisdiction , de
boede i, undtagen de, som vare bosatte i Kjøbenhavn; thi
disse hørte under Admiralitetet og i militaire Sager under
Krigsartiklerne og Krigsretten ***).

'l
"l

Friedenreich, II, 327-28.
Hertil regnedes fra Menige og til Lieutenanter IncJusivc .
-l Efter Admiralltets-Copibogen I •Efterretninger om den danske og
norske Somagt-, I, 247-48.

Bestyrelsen 1680-99. Admiralitetets Instrux,
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xu
Fra Freden i Lund til Christian V's Død.
1680-99.

Ved den Admiralitetet den 9de December 1679 meddelte nye Instruction blev Rigsadmiral Bielke paa Grund
af sin hele Alder fritaget for stadigt at være tilstede i
Collegiet, som næst ham dengang bestod af Generaladmirallieutenant N~·els Juel, Etatsraad OILMstoffer Sehestedt, Rentemester og Kammerrand Henrich von &oc1cen, Viceadmiralerne OJm·stian Bielke og Henricq Span . Foruden hvad 1660
var-foreskreven samt en Deel nølere Bestemmelser om Forretningernes Detail paalagdes det Admiralitetetet i det Mindste
hvert Qvartal at holde Mynstringer over Søetatens faste
Folk sanvelsom over alle udgaaende Skibes Besætninger og at
udfærdige nøiagtige Ruller over disse. Enhvers Tilgodehavende skulde dernæst i Admiralitetetets Overværelse udbetales af den kongelige» Oberzahlmester», til hvem Collegiet
ligeledes anviste Betalingen af alle Anskaffelser, naar de
derom afsluttede Contracter tilbørligt vare opfyldte. Holmens
Haandværksfolk og Daglønnere bleve betalte hver ottende
eller fjortende Dag efter Mestrenes under Admiralitetets
Inspection forfattede Lister. Over alle til Søtjeneste forpligtede Undersaatter skulde Collegiet ved dygtige Capitainer lade holde Ruller og sørge for, at saamange Matroser som muligt holdtes parate til Kongens Tjeneste. Det
skulde ligeledes føre Tilsyn med Qvæst- og Sygehuset,
foranstalte de af Kjøbenhavns Magistrat underholdte Søtønder henlagte paa Strømmen og Rheden paa de mest
passende Steder og vaage over, at Havnen og Kanalerne stedse holdtes i seilbar Stand. Kun de Skibe l som
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ikke udgik i Flaade eller Eskadre , skulde meddeles Ordre
og Søpasse af Ådmiralitetet, hvorimod Flaader og Eskadrer
erholdt disse directe af Kongen. Til denne maatte Colleglet ved nøiagtige maanedllge Extrncter melde All, hvad
der forefaldt, forandredes eller indrettedes ved Søetaten, i
hvad 'Sliind'l All j'befandt' sig, samt Ilhvad Idet Iforøvrigt
maatte lantage ,' Kongen kunde ønske lat vide::J 'for '~dereiler
at beordre det Fornødne -foranstaltet til Tjenestens Fremme.
Tiluf'ræaes i Søetatens Underret 'blev det befalet Admiralitetet hvert Fjerding- eller Ilalvaar rat beskikke r en Schout- bynacht; s6m tilligemed den af Kongen iudnævute 'j ur idiske
Vlcåpræsldent rskiilde forestune Retten: ogo:. under \Gollegiets
Tilsyn blev det loverdraget denne Vicepræsident" at fbr\Jn.lte
alle Skifter efter Søelatens Betjente. Fro Underretten var 'det
tilladt at appellere til den laf Collegiet dannede Admiralitelsret-, gom, forstærket med alle I tilstedeværende Schoutbynachter og Underrettens Vicepræsident, ogsaa i første
Instans skulde dømme i alle de Sager, Kongen henviste
til den~ eller som angik Kapere. fSøconflsontiunerug Prisguds.
Dommene kunile dernæst indankes hil Høiesterets endelige
Paakjendelse *). Da IMarinens OeconomP faa'!AarJ 'derefter
ophørte at I være 'underlagt 'Admiritlite'tet ;" blevB·eil--; IDy&lnstrux udstedt for}dette lllder.'imidlertid påa Civilbesiyrolsim
nær var affattet efter "snm m e 'Prlriciper J som den ;"1679 '
udfærdigede. ""].
J' I' J1 Cl)
i ,I
1 J
') I,u
Efter
blev Niels
den, IOde
Forveien

Hendrik Bielkes Dod, den 16de Marts 1683,
Juel Admiralltetspræeldent , og aa han ' døde,
April 1697, } beskikkedes den. J allerede Aoret
som Admiral og ' Vicepræsident i l Admiraliletet
JI
nuun ... 'IJ J,l.tj J .ln il " hl!

;) En Iuldstændl gerc ~~lra~~ J, r delp,lC; !r S ll~lJ.f e~ ~.n !'Pl l i 1~~fJ~r~e~
ninger om den danske ou norske Sømagt-, I, 255-262.
" ) Dennc -Instrux fliidhs a l,r~r{ samill rsleds:' 1,"322-26. . 11'11
11 j

Bestyrelsen,

Pengemidlerne.

°
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ansatte Gfev' Ulrik fJllr't'stian -Gyldenløve (Chri stian V's o'g

Sopble Moths yn gste Sønl 'til Juels Efterfø iger ;-Iden 1ste Sep!.
'tember IS. A. udnævntes han fremdeles til T Generaladmiral' Il 'J "qi'I
'I l
'1
II
II ~
;iieulimarit. ; 1

s

Ifølge IR egn skaber ne, so m have s o'i

Ih d eDrigsin iiii~terie'l s

, Archiv, erholdt SøIiiagten l i detle·'f.lds r-tl ffi i Alt16,002, 58 Rd.
52 Sk: eller i Gj'en ri'e'insnit ' 600,215 Rd. R,1 M. "aarligt udbetalt. iD'eråf brugtes noget over 116,200 aa. til Materialier
og 'f.øinmer , 26,753 111lÆ ' t ill et HDokkeurHæg,o !Qmtrent
93,000 ' R d! til Provlaioner , tiæsten ' 335,000 ' Hd. til Lø nninger og ' birca" 8,860' Rd. til den 'i 1685 anlagle Fæs lnihg
Chri stiansø. Extracte ri',af B et alirigsreglem eri,(e'tf 1'680 "')lviser, .
hvad Ihver Charg e skulde nave'.

Men i da de Midle r, " man

t ilstod Il\Hii"in'e n , vare !" utilstrækkelige ' til " at- bestride det,
man foidr e"de aP denn e ; miw"'iiet en !vanskel ig <o'pgåve' iIt
lfestyre l tlen's 0' O{lcono irii fog ' derfriJ t1fol'åridf eoes t flere

t

Gange 8estyrel sen t deraf. ) Niels Juel °'f ritoges ved jBi el k e ~
, Død ' for 1 4enne Byrde, idet Jda igje n 'et' Gen eraicominissariat
under "Jen s Juels "Eor sædeWove'r droge"s 'snavel Sø-« "som

Uandmå.ifensf€ivilad uiiiJistråtion~ og ' da.' man ei' hell er ;fandt
dette svarende 'till Hensigten i ' ble ~ II Søetatens r0 econ ooli
~d en 21 de' Marts 1685 1 'overgivet lil 'Etats~ rog !°1\'d mlt alitet's L
Tand €hr~stolTer Se n est eOt og Kam rii err-aad AssessoH Høi este !.
r et Jørgen E lers som ~ D epu te re d e ;;: Dem blev~del paalagb at
søfg~ for A:lt, hvad der kunde! tjime 'til Flaad eiis / og Søetatens

, iiConservåtion Jl , Gavfi og lBedsl e, samt .va:a"g'e 'o ver , åt der
st edse ha vdes l ~ t i;a~a rsfort IFort a'ad1 Ammunition, Provian t,
'Matef laller' o'g an dreI ror IFlaad e ~ til et1Togt pan syv !.\tanL
neder nødvendiget Tin g ; at ' den ij 2'::..;..l3 i Manned er " kunde
_ _-'----'Il"'" ,I
o:
Il J
IO 1,j' 11/:
ib.. j n
:1

Cl j I

I i . 11/ Is

~l

I

lil I finI,'

".1

' ) Findes anført i -Efterretnlnger om den danske og norske Sømagt -, I, 262-680
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udrustes til at gaae tilsøes.

De skulde føre Tilsyn med

Dolmens Værksteder og Mestrene, med hvem Arbeidet
sanmeget som muligt skulde accorderes.

Holmens Detail

skulde under dem ledes af Eqvipagemesteren, og alt til
•

Holmens Arbeide Fornødent besørges i Tide leveret paa
rette

Sted

forsvarligt

føre Control med,
~te d s e

besigtiget.

at

De

skulde

Alt cons erveredes

ligel edes

tilbørli gt

og

var tilstede, snuledes som det var angivet i Regn-

skaberne.

De

maatte

under

ingen

Omstændigheder,

hverken directe eller indirecte, deeHage i nogen Leverance.
Endvidere skulde de sørge for, at Flandens Skibe med alt
Tilbehør saavelsom alle Saetatens Bygninger holdtes i god
Stand j paasee, at intet af Kongens Gods blev udlaant eller
forkommet, samt revidere Inventariet ved Holmen, Tøihuset, Proviantgaarden og Bryghuset, saavidt Marinen vedkom, saaledes l at kun hvad der var brugeligt til Flaaden,
beholdtes i Forraad.

Med Qvæsthuset skulde de ogsaa

føre det tidligere Admiralitetet overdragne Tilsyn, vange
over, at alle Søetatens Betjente bestyrede deres Embeder
forsvarligt, og at Enhver var paa sin bestemte Post, saaledes som Rullerne udviste; derfor skulde de Deputerede
holde de forhen Admiralitetet overdragne Mynstringer samt
besørge alle Udbetalinger efter Reglementerne og Contrueterne.

De skulde føre Tilsyn med ; at der kun udleveredes

forsvarlige Varer fra Proviantgaarden, Bageriet og Bryghuset til Skibene, Maanedskosten og Bespisningen paa
Holmen.

Fremdeles havde de

stadigt at indberette til

Kongen , hvad der forefaldt ved deres Forretninger, og
maanedligt eller i det Mindste hvert Fjerdingaar at indgive
nøiagtlge Extracter over Søetnten , saa at Kongen kunde
være i Stand Lil stedse at vide, i hvilken Tilstand All var.

Clvllbestyrelsens Inatrux.

Gjælden.
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Endeligt skulde de fremkomme med Forslag 1iI Forandringer
og Forbedringer, hvor det var nødvendigt *).
Den 25de Juli samme Aar blev det disse Deputered e
paalagt tillige at overtage Commissariatsforretningerne fo r
Landetaten. og saaledes fik igjen begge Etater fælles Civilbestyrelse , indtil de Deputerede den 22de Februar 1690
efter Ansøgning bleve enUedigede fra Landmagtens Forretninger, hvorimod de vedbleve i Forening med Ober-Zahlmester Oluf Hansen at besørge Søetatens.

De fik da til-

lige en ny Instrux, som dog kun var forskjellig fra den
ovenomtalte i nogle mindre væsenlige Detailbestemmelser
samt deri, at det, som angik Elaadens Vedligeholdelse, skulde
overlægges med den da paany ansatte Holmens Chef, samt
at Admiralitetet Intet skulde have at gjøre med Holmen,
Værfterne i Gliickstadt og Christiansand , men disse ene
staae under de Deputerede og Cheferne Hj.
Da imidlertid Gjælden -

tildeels Lønningsrestancer -

i ] 689 ~eløb s~g næsten til 900,000 Rdlr., 1693 omtr ':.n,t
til 865,000 Rdlr. og 1694 kun var nedbragt lil 772,000 Bdlr.,
oprettedes atter Generalcommissariatet for begge Etater den
6te Februar 1694. Jens Juel blev igjen Præsident, og
Instruetionen var ligelydende med den ovenanførte' de Deputerede 1690 givne dog med den
Pengesager

skulde

overlægges

med

Tilføielse, J at alle
Finansministeren,

Geheimeraad von Plessen ***J.
Som Eqvipagemester, der ene havde at forestaae hele
Holmens Detail inclusive Regnskabsførelsen, ansattes 1677
Capitain C. ode Richter.

Han afløstes fra denne Post

' l Denne omstændelige lnstrux for de Deputerede findes i .Efterretninger om den danske og norske Sømagt- , I, 289-96.
" , Sammesteds, I, 320-22.
''') Ligeledes, S. 327-28, 336-37 og 343-44.
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i December 1684 af Schoutbynacht Christian Wibe, der,
da Admiral Henricq Span den 11te Marts 1690 blev
Holmens Chef, udnævnles til Chef for Værftet i Chri stiansand.

For Holmens Chef blev udfærdiget en Instrux *), der

paalagde denne i alle vigtigere Spørgsmaal at conferere
med Søetatens Deputerede, som han, i hvad der angik
Holmen, var sideordnet, medens han ellers stod directe
under Kongen. Efter Spans Død 1695 blev Viceadmiral
Christoffer Ernst von Støcken Holmens Chef med en ligelydende Instrux, som den Span havde havt,

1686 blev en

Ilieutenant af Søetaten ansat til Undereqvipagem est er paa
Holmen, og hertil udnævntes 1690 Student Olaus Judicnær .
Denne havde lagt sig efter Skibsconstructionen og blev den
10de December 1692 beskikket til Eqvipage- og Fabrikmester.

Judiehær var

den Første, der

hos

os byg-

gede efter Tegninger, som vare beregnede efter videnskabelige Regler, og fra hans Tid bleve Flandens Skibe
indrettede ene til Orlogsbrug, medens de tidligere kun
havde været armerede, efter Modeller og praktiske Regler byggede Koffardiskibe **).
Da Flanden i 1680 bestod
2,325
for

af 7i Krlgsktbe med

Kanoner, ' var Bremerholms Værft

den,

og

I{jøbenhavns

Havn,

der

utilstrækkeligt
dengang

iJ«((e

strakte sig længere mod Nord end , til Nyhavn, for indskrænket. Desuden behøvede Havnen Uddybning for de
større Skibe, hvoraf Flaaden nu bestod, og da man ved Opmuddringen af denne erholdt tilstrækkeligt Fyld til at danne
et nyt Værft, begyndtes derfor i det første Aar ar dette Tidsrum
paa Anlæget af Nyholm (11Nye Werck»]. Efterat de endnu
mod Nord og øst liggende Batterier vare opførte om det
l

') Eftcr Admlralitets-Cupihogen findes denne Instrux i .Eflqrrcllliul(CI'
om den danske og norske Somagt-, l, :116-20.
") Sammesteds, l, 288, 326 og M7.

Holmens Bestyrelse

Nyholms Anlæg.

3~5

Flanden .

nye Værtt , til hvis Grundlag et Par gamle' Skibe
(Kjølhalingsprammen Sorte Rytter og Kreierten' Svenske
Diderich) &Ieve ' sænkede'påa'Revshaleg rund ens sønare Ende,
'blev i 1685 Vagten, der tidligere havde været ombord li
Skibene, flyttet i Land paa Batterierne'*llog Krigsskibene
l1enlagt~ i ',deres nuværende 'Leie I (.iHocken'"
D~r-'
efter fortsattes Uddybningån af Havnen, ' og med det Fyld,

i.\

' som 'blev "opmuddr et ,r dlinnelIes' Nytlolm, l d~r I nu " ehe~
haanden har fanet heii ' saåd'nj)~ Utlstrækni rigl{,Pal l Bftl rrie~li olm
kali overlades lti\ Stadens - Udvid ~lse; og 0rlogsværffe t heelt
'flyttes ,derhen.
I 1{f1f1' Iii f11\1 l !,jf '",t! 1<)',
j
SRibsbyggerlelf l var l i -god Gatl'g f i 'd~nrlellperiMe, især
'efterat Span var bleven Holmens Clief og Judibhær Fabrikmester,u! -Foruden h~ad J R'egnskallsuddrngime ovenfor ~ iu'd
vise som arivendt 'til Mnteriåli er og ' 'Vømmer , l ev ereil~ de
k'ongelige (SRove i begg@ Riger upalilYivleli~t betydelige
Qvahtiteter lTl'æmateriålier ; " hvorv ~dllild e tl lHe~ ' mil lIgt at
bygge 15 Linieskibe, 4 (Pre'gatter, JIl2 Snau'er eller uØnrcdL
longer», 2 Jagter l -6 Galeier , 2 B6ri1batderer' og 2' SmaaJfar løierfl h Af! i<liss'e ,l byggedel Judiciiær:l8 i I:.inie'~k lbe')"og
2 Fregatter paa Nyholm, 1hvor I ligeledes all e I vore' sen ere
:Uinieskitie erebyggede, Del førsle '1692 der i lSøen satte
Linieskili var bDarinebroge 1':*) "paaJ: 92 ·Kån on'er. ·Fof'uden
-Værfterne i Kjøbenbavn' vare de af Christian [y/j" GUlckstil.dt
og Chrlstlansand anlagte endnu i Brug; m'en paa diss e Ibyggedes Hdog kun Galeie r bg Sm'mlskibe. " Ved B'egyo'dels'en

ar

Aal'et 1700 1beslod Flaaden af 33 Linieskibe , r 9 Freg~tter,
13 Snauen ; 7 Jagter,1 I Galeifre gat, 6 (ilaleiejl ~ll 'i Gåiliot,
l Brigahtin r02' Skjærbaa'de o'{ 2 . B'ombar'de erfarl~i e r', '~ s o m
°l Fra Aaret 1699 af ere Saluter bes varede fra disse Batt ert er .

" l Paa Dnnnebroge"blev 1693 ' Indrett et !ih 1Ilaskln e'tl1 ' ht destil ler e
' fersk Vand af salt Vand.

.l:

, ~l:

l
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vare armerede med 2,778 Kanoner, og til hvis complette
Bemanding behøvedes 17,446 Mand.

Desuden fandtes

1699 i begge R.iger 27 Defensionsskihe, der kunde føre
1201 Kanoner. For at erholde »Frihedsbreve» som Defensionsskibe , skulde Rhederne godtgjøre
ved Attester fra
I
Admiralitetet eller de dertil i Norge og Jylland autoriserede
Søofficerer, at Skibene vare byggede efter de i Forordningen
af 3die April 1683 bestemte Dimensioner og de ved Forordningen af 28de Januar 1696 anordnede Regler eller
efler Tegning fra Admiralitetet, samt førte de i Ordren af
5te December 1691 som Minimum bestemte 24 Kanoner
med Tolv- eller Ottepundigere under Dækket.

Naar Kon-

gen vilde bruge Defensionsskibene, skulde disses Rhedere
tilsiges derom 3 Maaneder i Forveien og da stille dem
fuldstændigt udrustede og bemandede imod at erholde en
maanedlig Godtgjørelse,

sanlænge

de

vare i Tjeneste.

Defensionsskibene kunde sælges til Fremmede, naar de
havde faret under dansk Flag i 10 Aar *).
Hidtil havde man hos os ingen anden Maade at reparere Skibene i Bunden paa end at kjølhale dem j men
delte er kostbart, og især de større Skibe lide ikke ubetydeligt derved, saa at man længe havde følt Trang til at faae
en Dok.

I Udlandet vare saadanne allerede bckjendte i

Christian IV's Tid, og denne havde som tidligere omtalt
forgjæves bestræbt sig for at forskalTe vor Flaade denne
til Skibenes R.eparationer nyttige Indretning.

vendte

man

I 1681 an-

de i Hegnskabsuddragene ovenfor anførte

26,753 lldlr. paa at udgrave en Dok paa Bremerholm,
hvor endnu Stedet bærer Navn af

u Gamle

Dok u, dog des-

') . Efterretninger om den danske og norske Sømagt •• I, 283 -84,
333-35.

Defensionsskibe.

Dok. Snofflcerernes Rangfølge.
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værre uden at opnaae Hensigten. Den~e skal nemlig
allerede 1682 være løben fuld af Vand, og det 1687 foretagne Forsøg pau at fuldføre den ligeledes have været uheldigt!
saa at man endelig 1728 rnaatte "abandonnere n Arbei~t som
»lmpracticahelt ». Imidlertid vise Rapporterne fra Holmens
Chef til Kongen, at der i i 695 og 1698 har været en Dok i
Brug j men dette har vist været den flydende Dok, som
var »inventeret» af Span og 'blev sat i Vandet den
10de November 1691 *). Den kan imidlertid kun have
været brugelig for mindre Skibe, da Bolmens Chef 1694
og [691:1 foreslog Bygningen el' en større flydende Dok,
det dog heller ikke kom i Stand pau Grund af de dertil
manglende Pengemidler Hj.
De Commanderende tllsøes havde hidtil næsten altid
"æret Adelsmænd, der som saadanne hørte til Rangklasserne . Men da Borgerstanden efter Enevoldsmagtens
Indførelse erholdt Ret til Optagelse i Officersklasserne,
indsaae man, at disse ogsaa maatle optages i Rangfølgen,
hvilket hidtil kun Admiraleme vare.
Det kongelige
Hsscrlpt af 15de November 1677 ' tillagde derfor allerede
Capltainer , som førte Skifie med 40 Kanoner og derover,
Rang med Majorer i Armeen og de andre Søcapilainer
med Capitainer af Landetaten. Den 9de November 1686
blev Søofficerernes indbyrdes Anciennetet ordnet og Capitainerne delle i 3 Klasser, hvoraf den første fik Titel af
»Capltain- Ccmmandeur » og beholdt Majorsrangen, der den
27de December 1698 ogsaa blev tillagt Bqvlpagemesterne.
Tillige blev der 1686 indrettet en Capltalnlieutenunts- og
en Lieutenantsklasse i Marinen, der dog først fik Rang,
' ) -Chrlstlan V's egenhændige Dagbøger af C. 1I1olbech., 132.
••) Efter Admiralilets-Coplbogen i .Efterretninger om den dau ske og
norske Sømagt " l, 350-51 og m, 212
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, samtidigt med at alle Søofficererne den 4de Mai t 700 erholdt
en I forhøLet Bangfølge , idet Schoubynachter tillagdes Rang
med Oberster, Commandeurcapitainer med Oberstlleutenanter,
~ ap itaw er med Majorer, Capitainlieutenanler med Capitainer ., Sølieutenanter med Lieutenanter , Underlieutenanter
meg Secondlieutenanter og Skippere mep Fændriker af
(J
Landetaten *). lo
Eft~~hailnden som/Søfarten udYiklede sig, gjorde ogsaa
TraJ;lgep , til l ~ !1, mere videnskabelig Ilddannelse hos Offl-,
cllfJlrn~ ~i g gj ~N.end ~, og Jor~ ikke at være nødt til i saa
Henseende , atrtye',t,i1 Udlandet b.eslutt~d ~ manrat give Landets>
~ g9 ~. B ~rl}l; ~e.iljgl!e li b ~i1 ,lye.d en passende Opdragelse .at
komme i Besiddelse -af den fornødne baade theoretiske og
prakti ~)\.'~ Kundskab i I Søvæsenet. lEfter). Freden antoges
derfor I ,, ~..ær}!ng>ex:~, §Pffi esl.lO !4 ~ Kost og Løn ,samt fri
Undervjisning, og som fra t 683 af .udsendtes, med Krigsskibene so~ -qH de rli e u te.n a~ te r . Af disse Lærlinger formere1es V O ~ ,~tsaal\Uld t, ~ @ cad.e ~~.o m p!1g n i , der senere omdannede~ ltil det nuværende Søcadetqorps **). • For ligeledes at sikkre
FJ.~ ~~tmt d H.~~g ~ Upd,er~lasserr blev den faste Orlogsst~~me.
168Q !o.rø~e t pg !~organ.i s e.re t. samt -inddee lt, i 4_ " ~skadrer,,,
d ~r l };t.~~ !' .I1 avde ~!!, Sc.~ou~~yn.\\c!l~1 som Cb,ef,og 3-6 Capi-,
tainer som Compagnicommandeurer. Det blev endyidere
bestemt, at .~ J ag d ~ k.ab e t kqI! hver anden Dag skulde møde
til ~rR e idx pa ~ Holmen under ep Officeers Opsigt, dersomikke den
}, , kongelige
...t Tjeneste "i høieste . Maade udkræfver
det .oftere», 16~8 indfartes lstedetfur de J4 Eskadrer 3 "Dellnger s, ,af l.hv!J~~ de!! .rørs te" ti1 li g ~ m e.g Overcornmandoen
,
jl>'

,

,I

"

' ) Efter Admlralltets-Coplbogen i -Efterretnlnger om den danske og
nor ske Søma gt -, I, 228, 298 og 349; II, 67 og 68.
" l Snmme steds, I, 281-8 2; II, 69:'-71.
I

Lærlinger.

Faste Mandskab. Marinere. Vagten.

Spisetaxt . 31 It

over samtlige Delinger overdroges til Generaladmirallieutenant
Niels Ju~1 og de 2 an~.re yl en A~m.iral hver *).
Allerede under Krigens sidste Aar havde map benyttet
Marinere paa Skfbene, og efter Freden beholdtes et Marig.ercompagni i fast Tjeneste, som indøvedes i K!!nonexercits.
Dette ~l arin e rco mp egpi udvidedes efterhaanden til et heelt
Regiment, der 1681 bestod af 1200 Mand **). Aaret i
Forveien vglj d9 ~ endog truffen den , Bestemjnelse , at der
skulde holdes to R~gilI)entel' (et dansk og et norsk) .med
6 Compagnier hvert pna 200 Mand, hvilket imidlertid Ikke
kom til Udførelse.

•

Vagttjenesten paa Holmen var allerede ved særegne
Reglementer af 5te December 1677 qg 13de Januar
samt 31te October 1685 ble yen ordnet **").
Indtil Chrlstian

~V's

16 ~9

'I'id torestede Cheferne paa eget

An- og Tilsvar Bespiisningen sanvel ombord som for 'de i
fast Tjeneste ved Holmen værende Folk, uden at der var
nogen Bestemmelse for, bvormeget der tilkom hver Mand.
For under Cheferne at forestaae Proviantsuddelingen ansattes senere de' saakaldte Proviantskrivere paa Skibene og
ved Boden 'paa Holmen, og for at hindre Underslæb hestemtes de hver enkelt Mand ugentligt tilkommende Rationer.
Herved blev det, indtil Admiralitetet den 20de Marts 16;9
udgaven Ordre om. Bespiisningen paa Skibene, hvorved
Rf:l~nskabsførelsen

med Provianten nærmere foreskreves, og
den 19de Januar 1680 udstedtes en ny Spisetaxt, der nøi-

agtigt bestemte, sanvel hvad der tilkom hver Mand paa
Holmen, som hvad der hver Dag skulde spises...""],
°l
..)
...)
....)

An-

-Efterretninger om den danske og norske Somagt-, I, 274. 301-7.
Sammesteds, I, 263 -64-, 275, 307.
Efter AdmirnIitets-Copibogen sammesteds, I, 248-51, 296--97 .
Sammesteds, I, 80, 253-55.

•
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gnaende Forbruget af Lys, Brænde og Snit i Krigsskibene blev ligeledes 1683 udstedt et Reglement -).
Eflerhnanden SOIll de under Christinn IV paubegyndte
Nyboder blev færdig, fraflyttedes og afhændedes de ovenomtalte for det faste Mnndsknb i 1632 ligeoverfor Holmens
Kirke opførte Skipperboder, og de derfor indvundne. Beløb
bIeve tildeels anvendte til Afdrog paa Mandska'llets tilgodehavende Lønning. De sidste Skipperboder solgtes
ved en den 29de October 1694 nfholdt offenlig Auction,
efterat Opførelsen af Nyboder var skreden sanvidt frem,
at der kunde opjettes en Vngt til Ordens Vedligeholdelse--).
For at pleie og helbrede Snnrede, snnvel nf Land- som
af Søetaten, stiftede Frederik III allerede 1658 Qvæsthuset,
der især underholdtes ved Afdrag af Land- og Sømilitairets
Lønning. Den 29de December 1674 overdroges Bestyrelsen
af Qvæsthuset til Admiralitetet; men den 13de Juli 1682
blev der udstedt en Fundation for Qvæsthuset, ifølge hvilken kun de i Kongens Tjeneste saarede maatte optages,
og Bestyrelsen overdroges til to af Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter, der aarligt havde at aflægge Regnskab for
tre, i Krigstilfælde endog for llere, af Kongen udnævnte
»Deputerede II. Foruden de ved Tavler i de forskjellige
Kirker i Kjøbenhavn H_) samt ved andre frivillige Gaver
indkomne Beløb fik Qvæsthuset en ved Forordningen af
23de Juli 1683 bestemt Andeel i alle Conliskulioncr. Da
Søetatens Qvæslhus senere blev adskilt fra Landetutens,
Ol Efter Admirolitets-CopllJogen I •Efterretnlnger om den danske og
norske Somagt- , I, 281.
Ul Efter Admtralttets-Archtvct sammesteds, l, 135, 336-37, 340 ,
"°l I 1674 hlev det endog tilladt nt ombære Tavler for Q\'æsthu set i
Sliflskirkerne i Norge, og JlifW erholdt det fremdeles den Uetnling,
som KolI'ordiskilJe erlagde for Benyttelsen nf den kongelige Kjolhullngspram af det sløifede Skib Den sorte R)Her.

•
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maatte hiint, i Henhold til en Befaling af 17de Juni 1690,
afgive til det sidste 18,000 Rd. R. M. (9000 Daler) af sine
opsparede Fonds *).
Den hidtil brugte Udskrivning af Folk til FIaadens Bemanding havde i næsten alle vore Krige vllst sig uhensigtsmæssig, og man maatte ofte for blot at faae Skibene
nogenlunde bemandede tye til den kostbare Hverving og
ikke sjeldent endog til Presning. Efterat der ved den ovenfor
omtalte, i Pinneberg 1679 udst~dte Pia cat var tilsagt dem,
som lode sig indrullere, de anførte Privilegier, ventede
man ved Indrullering at erholde det Mandskab, som den
faste Stok ikke kunde levere. Der bestemtes derfor den 18de
Decemher s. A., at Søkjøbstæderne og Kyststrækningerne
i begge Riger, istedetfor den tidligere Forpligtelse til at
levere Søfolk, stedse skulde vedligeholde 2000 indrullerede
Matroser i hvert Rige til Flaadens Bemanding imod for
hver Mand ' at erholde 42 Rd. R. M. aarligt. Rigerne deltes
dernæst i Districter og Indrulleringschefer og Mynsterskrivere ansattes i disse. Men da enten Mangel paa Evne eller
den slette Betaling, som det faste Mandskab erholdt" foranledigede, at der vistes UviIlighed til at stille det bestemte
Antal Indrullerede, blev der allerede den 31te December det
paafølgende Aar befalet at staadse med at optage saadanne
og at tillade de allerede Indrullerede at tilbagelevere de
modtagne Patenter, og saaledes kom den nu bestaaende
Indrullering først i Stand i det attende Aarhundrede **).
Uden væsen lige Forandringer havde man beholdt de
tidligere omtalte af Christian den Fjerde 1625 udstedte
' ) Efter Admiralitetsarchivet i .Efterretninger o. d. d. o. n. Sømagt«,
I, 276":78 og 326.
" ) E Iter Admirulitets-Copibogen
•Efterretninger o. d. d. o. n. 80magt " I, 268-74.
21
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I{rigsarl~kler indtil Aaret 1683; men efterat en Commission
havde været nedsat, udkom der under 27 de Marts d. A.

en trykt Forordning unganende Søkrigsbyttets Deling samt
nye i 13 Capitler indeholdte Krigsartikler. Disse vare
forøvrigt affattede i samme Aand som de tidligere.
For at afhjælpe det længe følte Savn af en Havn i
Østersøen

fik Admiralitetet allerede den 5te Jun i 1680

Paalæg om, i Forening med Admiral Span og Major Clary,
at udkaste en Plan til Anlæget og Ilefæstningen af en
saadan paa de Nordost for Bornholm liggende ErLholme.
Da man imidlertid skyede de med Planens Ildførelse forbundne Omkostninger, anstillede man først et Forsø g paa ,
om ikke Havnen ved Arnak uden synderlige Bekostninger
skulde være i Stand til at yde tilstrækkelig Sikkerhed, ved
at lade Fregatten Stjernen overvintre der mellem 1683 og 84.
Først efterat Forsøget var faldet uheldigt ud, idet Fregatten
forliste, skred man til Anlæget af Havnen mellem Ertholmene, som er sua rummelig at en mindre Eskadre kan
ligge sikkert der, befæstede denne og gav den Navnet
Christiansø. Fra Sommeren 1684 blev her senere stadigt
holdt en Garnison, indtil Fæstningen i Aaret 185G blev
nedlagt, og siden den Tid er sanledes Christiansø kun at
betragte som en Nødhavn• •
Den af Christian IV 1647 oprettede Navlgatioussk ole
var ved Dlrecteur Bagge Wandels Død standset, men fik
den 24de Januar 1685 en ny Forstander i Valentin Lorentz,
der underviste sanvel de i kongelig Tjeneste stnaende Lærlinger som Private. . 1 Aaret 1688 udsendtes Navigationsdirecteuren , to Commandeurcapitainer, en Lieutenant og
en Lærling med 6 Smaafartøier for at opmaale Øresundet
og Grønsund. 1690, 92 og 95 fortsattes disse Opmaalinger
af den 1694 til Søkortdirecteur udnævnte Jens Søfrensen

Krigsarlikler. Christianso. Opmaallnger., Søkort. Udrustninger.
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og benyttedes af denne til Udarbejdelse af ICort-, der af
Admiraliletet anbefaledes som bedre end de forhen brugte
franske og hollandske. 1692 blev ogsaa Compassene forbedrede efter Forslag af den bos os af de mathernatiske
Videnskaber saa hølt fortjente Ole Rømer, der examinerede
Compasmagerne *).
I denne Fredsperiode bleve Krigssklbene under Officerers Commando ikke alene brugte til at bente Søetatens
Fornødenheder, men udlaantes, ja bortskjænkedes endog
til Handelscompagnierne og Private.

Af disse sanledes be-

nyttede Krigsskibe forliste Orlogsskibene Svenske Løve
1681 pna Hesseløen, og Victoria den 21de October 1688
paa Gjedserrev.

Ogsaa de kongelige Lastdragere bleve

. førte af Officerer, indtil det den 1ste December 1684 bestemtes, at de ikke længer skulde henregnes til Flaaden, '
men føres af Skippere og stilles til Commissariatets Disposition **).
• Paa Kjøbenhavns Bhed og i Storebelt holdtes stadigt
Vagtskibe, og i Øresundet var der ligeledes en hyppigt af
flere Skib~ bastaaende Station. I Aaret 1'6 80 var sanledes
der 1 Linieskib, 6 Fregatter og 2 Snauer, med hvilke Niels
Juel overførte den med Carl den 11te formælede Prindsesse
Ulrike Eleonora til Sverrig, hvorefter 1 Fregat og 2 Snauer
sendtes til Island for at beskytte Søfarten.

Pas Elben

var del' vel ikke noget stadigt Vagtskib ; men under de
hyppige Contlicler med' Herlugen af Holsten-Gottorp bleve
de til Søeqvipagen i Glåskstadt hørende tvende Fregatter
og flere Jagter jevnligt udrustede.
de saaledes først

l Aaret 1684 blokerede

det Hertugen tilhørende Helgoland og

.) Efter Admiralitets-Copibogen i - Efterretnlnger o. d. d. o. n. Sømngt-, J, 298-9, 301, 15, 33, 35, 43 og 45.
") Sammesteds, I, 214, 76, 84 og 87.
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landsatte derefter nogle Tropper under Oberst Blchelieu,
som tvang Øen til Overgivelse*).
I Aaret 1681 hleve 4 Linieskibe og 2 Jagter udrustede
for at føre Kongen til Norge j : men da den politiske Horizont
trak saaledes sammen, at man ansaae det nødvendigt at
gjø~e

Flaaden klar til -lldr ustnlng , blev Reisen atter op-

givet.

Først 1685 kunde Christian V derpaa gjøre et nogle

Maaneders Ophold i Norge og førtes fra og til Frederiksham af 11 Fregatter commanderede af Viceadmiral Ifver
Hoppe.

1687 besøgte Kongen ligeledes Bornholm

og

Christiansø med 6 Fregatter under Niels Juels Commande.
1695 bragte Viceadmiral Frederik Gedde med en Eskadre
af mindre Skibe Kronprindsens Brud, Prindsesse Louise af
Meklenborg, fra Varnemynde til Kjøbenhavn. Ligeledes '
. brugtes nogle Barealenger til at føre fremmede Gesandrar
og en Amtmand til Vardehus saml til en Deel
Expeditioner**).

mindre

Foruden ovennævnte i historisk Henseende mindre
vigtige Udrustninger fandt jevnligt flere større Sted paa
Grund af Riminger deels med Sverrig og Holland især
foranledigede af det holsten - gottorpske lIus, deels med
Hamborg og Lynehorg, der imidlertid alle bilagles, uden at det
kom til fjendlige Sammenstød, vistnok især, fordi "i i Tide vare
beredte paa at møde saadanne, De derved foretagne hyppige Eqviperinger gave imidlertid Leilighed til en for Søfolkene nyttig Orlogsøvelse. I 1682 blev sanledes 7 Linieskibe og 13 Fregatter lagte udenfor Bommen uden iøvrigt
at komme borl fra Øresundet.

'l Efter Admtmlltets-Copfbogen
magt», J, 275, 84-85.
"l Sammesteds I, 275, 287, 345.

1683 krydsede en Deel

. Efterretnlnger o. d. d. o. n. 80-
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Fregatter i Nord- og Østersøen, og samme Aar var Generaladmirallieutenant Niels Juel med 26 Linieskibe, 4 Fregatter og 4 Brandere i Østersøen forenet med en af Marquis
de Preville commanderet fransk Flaade, beataaende af 13
Linieskibe , 2 Fre gatter og 4 Brandere, for at møde den
svenske og den bollandske Flaade, saafremt det skulde
komme til Krig med disse Magter. Da der imidlertid ikke
skete noget Fredsbrud, setlede Preville atter hjem, og den
danske cFlaade blev dernæst oplagt . i Octobermaaned *)•
. Samtidigt med Opstillingen af 30,000 Mand i Danmark og
20,000 Mand i Norge udlagdes 1684 paa Rbeden 16 Linieskibe, 6 Fregatter og 4 Brandere, hvoraf dog kun enkelte
Krydsere og Recognosceerskibe sendtes tilsøes. Atter 1686
blev en Deel Fregatter udrustede for at krydse i Nordog Østersøen.

Tre af disse overførte i Juni Fodgarden

til Ekernførde, og fire andre bleve i September sendte

til Elben i Anledning af den

med Hamborg opstaaede

Tvist, der dog bilagdes i Mindelighed. Rigtignok bleve
samme Aar 17 Linicskibe, 4 Fregatter og 2 Brandere under
Admiral H. Spans Commando eqviperede; men de kom
ikke udenfor Bommen. Det følgende Aur vare ligeledes
først kun enkelte Fregatter udsendte paa Krydstogter, indtil
der indløb Efterretning om, at barbaresk Skibe vare sete
under den hollandske Kyst; Viceadmiral Frederik Gedde blev
derfor sendt til Nordsøen mcd 1 Linieskib, 4 Fregatter og
1 Barcalonga, uden at det vides, at der forefaldt Noget.
Endnu i Aaret 16R8 vare 13 Linieskibe og 12 mindre
Krigsskfbe en kort Tid udlagte paa Kjøbenhavna Rhed; af

'l Da Christian V den 22de Juli besøgte Flaaden paa Kjøgebugt, lod
den franske Admiral sine Skibe affyre alle deres Kanoner paa
engang, en Salut, som i Frankrig ellers kun gaves for Landets egen
Regent.
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disse Skibe sendtes 3 Fregatter til Irland for derfra at
hjemconvotere danske Oslindiefarere gjennem den engelske
Canal, hvor der havde viist sig Barhareskfurtaler. 4 andre
Fregatter vare i Nordsøen og anhold l der nogle hamborgske
Skibe, der dog atter ble ve frigivne, da den opstaaede
Strid med Hamborg paany blev bilagt; desuden var der
nogle Barenlonger i Øresundet for der at forekomme Kaperuordener. Da Wilhelm af Oranien 1689 havde besteget
den engelske Throne, frygtede man for, at han i Forening
med Sverrig skulde understøtte de helsten - gottorpske
Fordringer. Den 2den Juni afgik derfor til Frederiksort
en Troppetransport til den i Holsten sammentrukne Ilær,
medens Niels Juel *) afseilede til Kjøgebugt og Møen med 25
Linieskibe, 6 Fregatter, 6 Snauer, 6 Brandere og 1 Transportskib **). Flanden var inddeelt i 3 Eskadrer under Juel,
Bielke og Span og skulde beskytte Kysterne i det Tilfælde,
Sverrig skulde foretage noget Fjendligt.

Da imidlertid den

i Østersøen værende svenske Flaade forholdt sig rolig, og
de holsten - gottorpske Stridigheder ligeledes foreløbigt
bleve bilagte, vendte vor Flaade, efieral Kongen den l3de
Juni samt 1i de og 18de Juli havde været ombord paa den,
den 31te Juli tilbage til Kjebenhavn , foretog Evolutionsøveiser i Øresundet. som Christian V den

l ste August

se~v overværede, og blev midt i August oplagt.
Men
da Hertug Oh,'Z'stt'an Albrecltt i de sidste Dage af 1694

Ol - Kong Christian den Femtes egenhændige Dagbøger - ved C. 1'1101bech, Side 28.
" ) Flandens Skibe og Chefer ere navngivne i . Efterretninger o. d. d.
o. n. Somagt- , I, 311--13. Da de i fast Tjeneste stanende Officerer vare utilstrækkelige til at besætte Flaaden, bleve nogle Copltalner , Copitoinlieutenonter og Lieutenonter respecuve med 48,
40 og 32 Rd. maanedltg Gage, antagne i ~Ioanedstjeneste.
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var død, sluttede hans Søn og Efterfølger, Hertug Frede-

rik IV, sig mere og mere til Sverrig, hvorved de gamle
Stridigheder

med

det

gottorpske Hus

fik

en

endnu

alvorligere Retning, og ihvorvel det ikke kom til noget
Fredsbrud, saalænge Christian V levede, foranledigede dette
dog Rustninger. I 1696 hvervedes sanledes 600 Søfolk i
Hamborg ·l, og 1699 krydsede 12 Linieskibe og 4 Fregatter
i Østersøen under Holmens Chef, Admiral C. E. v, StOckens
Commanda, uden al dog noget :Videre forefaldt " ).
Da Krigen mellem Ludvig XIV og Wilhelm af Storbritanien udbrød, indtraadte igjen et venskabeligt Forhold
med Svernig og England, saa at det gottorpske StridsspørgsmaaI hvilede i nogle Aar. Christian V overlod endog
England et Troppecorps paa 7000 Mand, der den l Ode November 1689 afseilede fra Listerdyb til Hull, convoteret af
en Eskadre, bestaaende af 4 Llnlesklbe og 3 Fregatter, der
commanderedes af daværende Schoutbynacht C, E. v. Stocken,
For at være beredt til at møde alle Eventualiteter, bleve
16 Linieskibe og Fregatter i April 1690 eqviperede saavidt,
at Kongen og Dronningen den 9de Juli kunde spise derombord "'1, men kom iøvrigt ikke udenfor Bommen. Da
Danmark og Sverrig den lste Februar samme Aar havde
fornyet deres Alliancetraktat paa [) Aar····) og vare blevne
enige om gjensidigt al beskylle deres Handel, saalænge
Krigen mellem Frankrig og England varede, ved i Forening
at convoiere, sendtes samme Aar 2 af vore Fregatter med

'lIIlolbechs Chr istian V's Dagbøger, S. 29, 31-33, 157-59.
" ) Efter Admirålitets-Cøpibogen og Archtvet i .Efterretnlnger om den
danske og norske Sømagt -, I , 276, 279-281 , 284, 297-301,
310-1 4, 346 og 350.
'''lIIIDIbechs Christian V's Dagbøger, S. 53.
....) Sammesteds, S. 43.
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2 svenske gjennem den engelske Canal med en Convoi,
bestaaende af danske, norske og svenske Handelsskibe.
Dernæst krydsede vore Skibe mellem Helland og Lindesnæs
for at beskytte Islands farerne. To andre Fregatter convoierede
til Elben, Veseren og Holland, og fire sikkrede endvidere
Søfarten i Nordsøen mod Kaperler , medens nogle Barcalonger sendtes paa Recognoscering i Nord- og Østersøen,
Det næste Aar, 1691, eqviperedes først 14-15 Linieskibe
og Fregatter, hvoraf dog kun en Deel bleve benyttede. 2 Fregalter og 2 Snauer udlagdes paa Kjøbenhavns l\hed, hvor
de anholdt 11-12 hollandske Skibe, der dog tilligemed
12 tidligere beslaglagte atter frigaves , da Hollænderne
løsIode de anholdte dansk-norske Skibe eller gav Erstatning for dem, og derved Uenigheden med Generalstaterne
kort efter ad diplomatisk Vei blev jevnet. 2 Fregatter
convoierede til og fra Frankrig. Et Linieskib og en Snau
krydsede imellem det jydske Rev og Ltndesnæs med Ordre
til at affordre engelske og franske Orlogsmænd de Priser,
de maaUe have taget i Kongens Farvande, disse regnede 4-5 Mile fra alle dansk-norske Kyster og Ildskjær ;
dog maatte de ikke bruge Magt, forinden de havde rettet
en høflig Opfordring til Vedkommende om godvilligt at udlevere Priserne. Strygning maatte kun forlanges af hollandske Krigsskibe, men heller ikke stryges for Nogen. Der
foreligger forøvrigt ingen Efterretning om, at disse Ordrer
ere komne til Anvendelse. 1692 convoterede 2 Fregatter
og Snauen Maagen fra Flekkerø til Frankrig j det sidste
Skib blev paa dette Togt erobret af en stor spansk Kaper j
men de nærmere Omstændigheder ved dette Uheld ere
ubekjendte,
Et Linieskib krydsede i Nordsøen og
convoterede sidst paa Aaret i Forening med en svensk

•
Convoler,

Angreb paa Linieskibene Gyldenlove og Lindormen.

Fregat fra Flekkerø lit Frankrig.
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1693 bleve 8 Linieskibe

og Fregatter eq vtperede , hvoraf 2 Linieskibe og Snauen
Ørnen i Forening med 2 svenske Fregatter aller convoierede
fra Flekkerø til franske Havne, hvor Ørnen forliste ved
Nantes.

De øvrige udrustede Skibe overførte i Juli Land-

tropper til Travemynde, hvorfra disse marcherede til Leiren
ved Ratzeborg; da denne var hævet, bragte Eskadren i
October 'I1ropperne tilbage til Kjøbenhavn .
1694 skulde Linlesklhet Gyldenløve paa 56 Kanoner,
commanderet af Commandeurcapitain Niel« Larsen Bar/od.
med en Snau og en svensk Fregat convoiere fra Flekkerø
til Frankrig, men blev den 12te August paa Downs Rhed

angrebet af det engelske Linieskib Stirling
70

Kanoner,

stryge
Flag.

Capitain

Gastel paa
Dahn, fordi Barfod nægtede at

eller kippe sin Vimpel for

Viceadmiral Shovels

Da endnu et engelsk Linieskib nærmede sig, over-

gav Barfod sig til denne dobbelte Overmagt efter at have
mistet 20 Mand Døde og Snarede.

Gyldenløve lagdes her-

efter under Beslag i. Sberness, og Chefen blev holdt i
Fangenskab, medens Convolen tillodes at fortsætte Reisen
under den svenske Fregat og danske Suaus Beskyttelse.
Ved diplomatisk Mellemkomst frigaves senere Barfod, som
derpaa næste Aar den lste Januar kom hjem med sit Skib.
1695 blev Linieskibet Lindormen, Capitain Joest Juel,
paa Hjemreisen fra Frankrig, hvorhen det i Forening med
en svensk Fregat havde bragt en Convoi, den 3lte Mai i
Canalen angrebet af engelske Orlogsmænd, des vilde tvinge
Juel til at kippe Vimplen; men han afslog kjækt Angrebet
og endte heldigt sin Reise.

Endnu i 1695 convoierede et

andet Linieskib til franske Havne; men heretter ophørte
Convoieringen, for hvilken ikke blot Koffardiskibene havde

•
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maattet erlægge Comoipenge *), men som tillige havde
giv(lJ Anledning til en nyttig Øvelsesfart.
l 1696 manoeuvrerede 16 Smaa Fregatter ", deelte i
2 Eskadrer, under Yiceadmiralerne Frederik Gode og
von Stocken, i-Øresundet mod hinanden. Ligeledes beseilede
Kongen selv den 7de October Linieskibet Dronning Lovisa
sammesteds 1I0C belTant det meget wel» "), 1697 bleve to
Aaret i Forveien færdigt byggede Linieskibe beseilede med
tre af de ældre Skibe, uden at det vides, hvorledes
Prøverne faldt ud, 1698 øvede i 14 Dage GeneraladmiralIieutenant Grev Gyldenløve med 8 Snauer og den til
Kongen 1690 af Span byggede Jagt Officererne i de nye
Flaudeevolutioner , som han havde lært under sit Ophold
paa den franske Flaade, Kongen overværede jevnJigt disse
Øvelser ***).
Marinen mistede i dette Tidsrum tre af sine bedste
Admiraler,
Hendrt'k Bielke udmærkede sig allerede
under Christian IV og førte under Frederik III Flaaden
med stor Berømmelse.
Vel tillod hans Alder og
legemlige Svaghed ham ikke l!-t tage activ Deel i den
skaanske I{rig; men han gavnede dog lige til sin Død,
den 16de Marts 1683, Søetaten ved den Anseelse
og d~ Forbindelser, hvori han stod til Hoffet. Der var
derfor skjellig Anledning Lil, at Flaaden, som lua paa
Rheden .. ved hans Begravelse hejsede Flagene paa halv
Slang, og at hvert Skib skjød 9 Sørgeskud.
II

- - - - _:
' l Efter Admiralitets-Copibogen og Archtvet

i • Efterretninger om den
danske og norske Somngt - , l, 315, 330-33 og 338, 3-1.0-42
samt 345.
Ul Molbechs Christian V's Dagbøger, S. 162-63, 167.
Efter Admiralitets-Copibogen og Archtvet i -Efterretnlnger om den '
danske og norske Sømagt-, I. 347, 48 og 49.
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Henricq Span var en af de faa Hollændere, som tilegnede sig vor Nationalitet efterat være bleven optagen i
den dansk-norske Marine, og som ikke alene i Krigen mod
Sverrig udmærkede sig ved Mod og Dygtighed, men senere
til sin Død, i Begyndelsen af 1695, med Hæder hævdede
sin Post som Holmens Chef.
Til Mindet om Danmarks store Niels Juel knytter sig
de stolteste Erindringer om Gullands Erobring, Tilbagetoget fra Bornholm 1676, Seiren over Sjøblad og Slaget paa
Kjøgebugt 1677. Ogsaa som Ilaandhæver af vor fædrelandske Nationalitet overfor Hollænderne og som dygtig
Bestyrer af Holmen og Admiralitetet fortjener han det
Hædersminde , der er sat ham paa hans Grav i
Holmens Kirkes Capel med dets Inscriptioner,
Han
døde den 8de April 1697 og blev begravet med stor
Beltidelighed under hele Folkets Sorg. Fra en ved Nyhavn henlagt kongel ig Jagt affyredes Sørgeskud , medens
hans Lig førtes til Holmens Kirke, og her modtoges det
af Kongen, Dronningen og det øvrige kongelige Hus.
Et Tilbageblik paa Christian V's Regjering viser, at
den maadelige Forfatning, hvori Sømagten paa Grund af
Mangel paa de fornødne Pengemidler i Begyndelsen befandt
sig, efterhaanden blev saaledes afhjulpet, at Flaaden i de
rette Hænder under den skaanske Krig blev i Stand til at
udføre hine glimrende Bedrifter, der danne Hovedglandspunktet i vor Søkrigshistorle. Vel skortede det efter
Freden atter paa de Lilstrækkelige Midler j men dette gik
nærmest ud over det Personelle, saa at det Materielle
alligevel var fremdeles i god Fremgang lige Lil Christian V's
Død, den 25de August 1699. Uden at være i Besiddelse
af sin store Farfaders Indsigter i Søvæsenet , hvorfor han
heller ikke personlig tog Deel i Søkrigsbegivenhederne,
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som han gjorde det i Landkrigen, var Christian V dog paa
ingen Maade ligegyldig for Marinens Anliggender. Dette
viser sig blandt Andet ved de jevnlige Besøg han, naar
hans Helbred tillod det, deels alene, deels ledsaget af
Dronningen eller Prindserne, aflagde paa Holmen og Flaaden *), ligesom det fremgaaer af den Tilføining, han personlig gav Instruxen for Kronprlndsens Udenlandsreise i
t 691, hvorved denne indskjærpedes at gjøre sig bekjendt
med Forholdene i den franske Marine **). .
[øvrigt fremgaaer del tydeligt ogsaa af de for Marinen
paa hlin Tid udstedte lnstruxer, hvormeget All gik ud paa
at cenlralisere Bestyrelsen i hine Enevoldsmagtens første
Dage. At det virkelig var fra Christian V selv o~ ikke,
som Blegels har paastaaet, fra Ministrene, at de forskjellige
Bestemmelser udgik, er tydeligt sanvel af hans ved afgangne
Etatsraad Molbech olfllnliggjorteegenhændige Dagbøger,
Journaler og Memorialer, som af de af Professor Worsaae
paa Rosenborg fundne og efter Hans Majestæt Kongens
Befaling nyligt udgivne ligeledes lildeels egenhændige
testamentariske Bestemmelser.
·1 Ved almindelige Leiligheder lod Kongen sig kun salutere med det
danske Løsen, 3 Skud .

"l MoJbechs Christian V's Dagbøger, S. 138.
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Roklitan . • . • . . . . . . . • 262.
Rosen. . • . . . . . • . • .. 54.
Rosen, Galei . . . • • . • . . 179.
Rosen, svensk . • 278, 279, 280 .
Rosenfelt. • • • . . . . .. .. 261.
Rosenfelt, Werner von 262, 286.
Rosenkrantz, Christoffer. 58, 61.
.Roseakrantz , Henrik Nilsøn 18.
Rosenkrnnte, Holger 92, 145, 170,
179.
Rosenkrantz, Jørgen " . . 106.
Roscnkrantz, Palle .. 176, 190.
Rostoeker David. . . . . .. 63.
Rostrup, Jacob . • • . . . • 107.
Rothe, C. P • . • . 100, 105, 106.
Rothkirk . . . . . • . . . . . 278.
Rubbiness, James ..• 167, 217.
Rubbiness, Jonas . . . 167, 217.
Rud, Erik 62, 67,72,76,77,78,79.
Rud, OUo 61, 64, 65, 72, 74, 76,
. 76, 77, 78.
Ruyter, Michael Adrian de 206,
235, 236, 237, 238, 265.
Rybling . . . . . . . • . 168, 217.
Ryning, Erik . • . . . . • . 209.
Rytteren (see Sorte Rytter).
Ræffen, Berent . . . :. • •. 70.
Røde Gaas . . . . . . • 172, 194.

Røde Løve
126, 169.
:Rømer, Ole. . . .
323.
Rønnow, Joachini, Biskop.
6.
Sachsen, Churfyrsten af 83, 86,
89, 123.
Sachsen, Churfyrstinden af. 83 .
Salomon, Galei
107.
Salvador . . .
262, 286.
Snm son . •.•.• • 81, 107, 191.
Sanet Anna 111, 112, 158, 169,
194.
Sanct Anne, Defenslonsskib 172.
Sarret Cathrine
172.
Sanet Erik . . . . . • . . .• 75.
Sanct Hans . . • . . . • 232, 234.
Fianl't Jacob '" 172, 194, 268.
Sanct Jacohus • . • . . . . • 286.
Sanct Johannes, Kaper . .. 284.
Sanet Jobannes, Brander .. 285.
SanctJohannes, svensk Brnntier .. . . . . . . • . . . . 286.
Sanet Johanues, svensk Brander .. . . . . . . . .••• 286 .
Sanet Jøran .• . . . • • • 76, 76.
Sanct Jørans Boiert . • • •• 62.
Sanet Mnthæus . . . . •.•• 188 .
Sanet Michnel. • . . . . . •• 248 .
Sanet Michell 107, 112, 115, 116,
126.
Sanet Mikkel, Defensionsskib 172.
Sanet Pedel. . . . . . . • ., 53.
Sanet Peder . . • 111, 112, 286.
Sanet Peder af Nyborg 172, 194.
Sanet Peder, svensk •• 280, 281.
Sanet Sophia 169, 171, 179, 191,
194, 209.
Sandvieh, Montagnes, Greve af 235,
245 .
Sara, Poul von. • • . • • • • 62.
Sass, Hartvig . . . . • •. . . 170.
Saturnus .•.••• 262, 286, 290 .
Scepter • . . • • • • • . 195, 196.
Sehack • • . • . • . • . . • • 237.
Schenck, Nils. • • • • . . .• 73.
Sch eltudtz. • • • • • . . • • • 111.
Schinckel, Johan 267, 266, 285 .
Schlegel 45, 105, 111, 122, 126,
127, 129, 134, 140, 141, 163,
168, 162.
Schultzhaeb, Pfalsgreve af • 237.
Seefeld, Jacob . . •• •. . . 106.
Sehested, Hannibal 168, 169, 187,
i88, 191,208, 217.
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Sehested, Steen Mattesøn,
Marsk. • • . • • . • . 123, 126.
Sehestedt, Christoffer 309,311, 313.
Seyden Skybeth • . • . • •. 33.
Shovel • • . . ••• : • . • • • 329.
Sigismund af Polen og Sverrig. • . . • • • • • • . . . 120.
Simmesen, Hans . • . • . . . 116.
Sinklar, Georg • • . . • . . . 132.
Sinklair, Daniel • . • • 138, 167.
Sjøblad, Erik '276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 292, 293,
331.
Sjo-Riisten •• . . • . • . . . 261.
Sjøløw • . . . . . . . . . . . 234.
Sjømannen • . . . • . . . . • 262.
Skeel, Albert 58, 69, 116, 133,
134.
.
Skeel, Clnus . . ••. 68, 61, 69.
Skeel, Jacob • . •. ., 58, 61.
Skeel, Jørgen • . • . . . • . 76.
Skildpaden. • . . . . . . • • . 1'10.
Skotte, J . • • • . . • • • • • . 286.
Skotte, Pinken .' . . . . • . , 62.
Skovgnard, Hans . • . . • 77, 88.
Skram, Christen. . • • . .. 17.
Skram, Hartvig • . . . • • . 68.
Skram, Peder 16, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 34,
36, 36, 43, 49, 60, 62, 68, 69,
60, 61, 104, 121.
Slange 45, 99, 106, 107, 110, 111,
116, 122, 124, 126, 127, 129,
134, 140, 141, 163, 168, 162,
180, 182, 188, 190, 199, 200,
20J, 203.
Smaalundske Lejonet •.. . 206.
Smith, ' Marcus • . • • . . . . J79.
Snarens vend . . . • . • 171, 172.
Sole • • . . . • : . • . . • . . 286.
Solen • . • • . . . . . . . . . 166.
Solenn . . • . . . . . . 63, 61, 82.
Sophie afMeklenborg, Christinn IV's Moder . . . . • 106.
Sophie Amalia, Enkedronning 266.
Sophie Amalia, Orlogsskib . 217.
Soph ie Amalia, Orlogsskib . 242.
Sorte Bjørn
L7t, 194.
Sorte Hund
112, 126.
Sorte Rytter 161, 171, 189, 194,
220, 232, 316.
Span, Henricq 276, 282, 284, 288,
289, 296, 303, 304, 306, 309,
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314, 816, 317, 322, 326, 326,
330, 331.
Sparre, Gustaf •• 261, 286, 289.
Spes 112, 149, 168, 170, 171, 179.
Spes, svensk . • . .. 262, 286.
Spinreph . . • . . . . . . . . 286.
Splijd, Jens •. . . . • . . . . 18.
Split, J ens • • . . . . • . •. 40.
Spraglede Falk 267, 268, 266,
. 284, 296.
Spurven • • • . . . . . . • . • 112.
Stavanger. .
• . • 179.
Steding, Wilken . • . . . .• 16.
Steen, Jan . . . . . . . . . • 267.
Steenson, Jørgen . .• .•. 18.
Btenbock, Gustav Otto Grev 237,
266, 266, 307.
Stigge, Peder " . . . . . , 69.
Stirling Castel • . . . . . . . 329.
Stjernborg (see Borg).
Stjernen •• .•. 112, 124, 125.
Stjernen, Fregat . . • . . •• 322.
Stokfisken
171, 266.
Stora Kronan 261, 269, 270, 306.
Store Kravel • • • . • 18, 20, 22.
Store Lykkepot • • . . . . . 179.
Stormarn • . . . . 171, 194, 207.
Storm, Asmus . . . • . . . . 62.
Sture, Steen Swantcsøn .• 75.
Sture, Svan te • . • . . . .. 86.
Strudtzen • . . . . . . . . 63, 107.
Støeken, Christoffer Ernst von195,
.
314, 327, 330.
Støcken, Henrich von •.. 309.
Sundswal . • . . . . . . . . . 261.
Svalen . • . . . • . . . . . 63, 81.
Svanen R2, 161, 162, 154, 170,
171, 179, 194, 284.
Svanen, svensk •.. . 207, 234.
Svanen, svensk ••. • .•. 261.
Svend
167.
Svenske Oharitns 268, 259, 261,
266.
Svenske Diderich ••••.• 316.
Svenske Falck 267, 266, 280,286.
Svenske Hector . . . 64, 76, 76.
Svenske Jomfru 62, 67, 72, 76,
82, 91.
Svenske Koe . . . . • . . .. tfl.
Svenske Leyonet . 261, 286, 290 .
Svenske Løve . . . . . . • . 328.
Svenson, Måns (Some) • .. 18.
Sviirdet 261, 270, 271, 274, 306.
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Swarte Adelaer , • •
• .207.
Syrig. • • • • • . . .
•• 70.
Sælhunden 111, 158, 159, 162,
170.
Sødermanland , Hertug af
(see Carl IX af Sverrig).
Søfrensen, Jens ••••.•.• 322.
Søfrensen, Steffen . • • • . • 126.
Søhesten (see Havhesten).
Sørensen, Søren . • • . • • . 170.
Tålbot, Sir Gilbert 244, 245, 246.
Tanjonr, Naiken af •••••• 146.
'TIaube, E. • • • • • ~ ••.•• 286.
Taube, Frederik • . •• 261, 286.
Taube, N. . • • . . • . • • . • 262.
Teddeman, Sir Thomas • . . 245.
Thamsen, Hartvig . • . • . • 34.
Thend bruggerske Krawell. 33.
Thend danske amerall , • .• 33.
Thend engelske kraweII. .• 33.
Thend frossen en holek , . . 33.
Thend narren h'lllck . . • .• 33.
Thend prysk amerall . • •• 33.
Theud slij boijert • . • . .• 33.
Thend sorte Hund. . • • .• 53.
Thiessen, Marten (seeAnckarhjelm).
Thiunappel, Bartolomæus •• 82.
Tho myszaner harck ••••. 33.
T'Hoen • • . . . • • 266, 270, 271.
ThuiIlerie, de la ••••• 186, 210.
Tiessen, Cornelius 278, 279, 280,
']Jilly, General. •••.•••. 163.
To Løver . • • • . • .• 194, 207.
Tommisøn, Hartvig • . • •• 18.
Tordsøn, Jep. • • . • • . •• 18.
'I'ornquist 18, 36, 36, 66, 66, 67,
69, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 76, 77, 80, 94, 127,
129, 130, 192, 194, 196, 198;
206, 206, 227, 236, 26G, 262,
266, 269, 286, 291.
Torstensohn, Linnardt 182, 183,
186, 186, 189, 192, 199, 204.
Trebroder • . . • • . • • . . . 261.
Trefoldighed 171, 187, 189, 190,
191, 194, 196, 196, 197, 198,
201, 204, 220, 223, 232, 234.
Tregaard, Jacob .••.•.• 116.
Trekroner, Galei • • . . . . • 179.
Trekroner, Orlogsskib 111, 112,
119.
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Trekroner, Orlogsskib 167, 171,
191, 194, 232, 286, 291.
Tre Løver 168, 171, 189, 191,
H14, 207.
Tre Løver 217, 232, 244, 260,
266, 284.
TroHus • • • • • . • . • 72, 73, 76.
Tralle, Arved • • . •••• 64, 68.
Trolle, Børge ••. 107, 114, 116.
Tralle, Gustav, Erkebiskop 6, 13.
Tro Ile, Herlof 61, 62, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73,
74, 75, 103, 104, 194.
Trolle, Niels •.•.••• 166, 213.
Trolle, Nils •.••.• 61, 72, 75.
Tromp, Cornelius, Grev 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 279, 283,
289, 293, 294, 296, 297, 298,
299.
Trost 111, 112, 116, 117, 118,
151, 170, 171, 172, 179.
Trumsiagaren • • • • . . 262, 286.
Trundsen, Christoffer 49, 52, 54,
56, 58.
Trundsøn, Oluf. •.•. ••• 62,
Turtelduen •.••.•.• 112, 126.
Tvende Achilles. . • • . • •• 63.
Tydemand, Marquor • . . •• 18.
Tønsberg . . . • • • • . • • • ~ 79.
"lJgerup, Arild ••.••.• 61, 66.
Uggerup, Erik •••••.• 18, 68.
Uggla, Claus 261, 2113, 269, 270.
Ulfeid, Corfitz, Rigshofmester 166,
182, 201, 212, 213, 214, 215,
223.
Ulfeid, Corfitz, Sehoutbynacht 207.
Ulfeid, Ebbe •••••••.• 187.
Ulfeid, Eiler. • • . . • • • . • 195.
Ulfeid, Jacob • • • . • . • . • 101.
Ulfeld I Jørgen •• 151, 152, 153.
Ulfeld, Mogens 110, 119,122, 124,
126, 129, 130, 131, 133, 141.
Ulfstand, Arved Jensøn • •• 18.
Ulfstand, Hack • . . . • • • . 105.
Ulfstand, Jens 'I'ruidsøn . •• 82.
Ulfstand, Truid .••• 12, 35, 41.
Ulrik, Hertug af Meklenborg 55,
101, 102.
Ulrikke Eleonore, Christian
V's Søster ••.••• 255, 323.
Unge Prinds .••.•••••• 285.
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Unge Ulv • . .
• ;
Urne, Erik ••••• 115, 124,
Urne, Johan. •
Uttern ••.••••••. 261,
Uttrecht • • • . • • • . . . . •

Sid.

Slrlc

172.
149.
7.
285.
267.

Wibe, Christian. • • • •
.314.
Wibe, Oberstlieutenant . • . . 272.
Wibe, Peder. • • • • • . • • . 182.
Wietoria • • . • . • . . . " .• 285.
Wiibeeke •. : • . . • • • • . • 187.
Wilhelm afStorbritanien 326, 327.
Vapen van Enkhusen , • • . 234.
Willemsen, Willem. . . • • • 266.
Veen, Adriall van ••••.• 232.
Willumsen , Steen 134, 149, 165.
Wils, C. • • • . • • . . . • . . 285.
Venns. : . . • • . . . '. . • 53, 82.
Venus, Ja~t . • • • . • • .• 284.
Wind, Hendrik 147, 151, 153,
Venus, svensk • • . •• 262, 2R6.
154, 156, 157, 158, 159, 161,
•
162 , 170, 179.
Venus, svensk Jagt 278, 280, 281.
, Victor 112, 114, 115, 126, 155,
Wind, Hver. • • . • • • 201, 202.
160, 170, 179.
175.
Wind, Iver
Victoria ••• 171, 304, 305, 323.
Win"d, Jørgen 165, 194, 195, 196,
Victoria, svensk ..•••••• 262. "
197, 20 1.
Vildsvinet • . . • • • • • • . • 158.
Wismar • • • • • . •.. 262 , 285.
Vilhelm af Brunsvig Lyneborg 37,
wtu, Cornelius de 257, 266, 278,
38.
284.
Vogel, Jan de • . • • . . 278, 282.
Wittle, Markus • • . • • . . . 187.
Vogelen en holck • • • • .• 33.
Wleugel, Peter Carlsen 257, 266,
Vrangel ••..•• 261; 285, 290.
284 :
Vries, Berent de • . • • • • . 266
W ognsøn, Erik. ' .' .
. 93.
Vægter• • • • . . . • . • • . . 144. Wolstrnp, Henning . •
. 115.
Worm, Eiler. • • . .
. 169.
Wachtmeister, H. Baron 262,263,
Worsaae, Professor. •
. 332.
286, 294, 303, 304, 305.
Wrangel, Carl Gustav 199 , 206,
Waesdorp ••.•••••••. 267.
207, 208, 210, 217, 229, 231,
Walcbendorf, Christoffer 93, 100,
236.
Wrangel, svensk Linieskib 28o,
105, 106, 110.
Wallnchiet, Fyrste af .•.• 101.
290.
Wal1enstcin, General 153, 154,
Wrangels Pul1llts 278, 279, 281,
155, 156, 159, 161.
289.
Wallenstcin, Thomas .•.•• 260.
Wul1enwævpr, Jørgen 2, 3, 4, 5,
Wandel, Bagge . • . • . • . • 322 .
8, 25, 31, 42, 43.
Wamov, Claus •••• 28, 29, 30.
Wynbergen . • • • • •
• 267.
Weg-ener, Conferensraad ••• 100.
Weigle, Peder •••••.•• 115.
ZilI, Abraham van. •
. 267.
Weimar, Hertug af (see Jo• •. 70.
Zirick, Henrich. •
han Ernst).
Wenus •.•••• " •••.. 286.
262, 271, 306.
Wering, C.• .••
. .• 285. ..lplet •
Westcrvik ••..•
• .286.
Westmllnd, Lawe ,
• .• 69.
ørnen.
. 112, 117, 172, 194.
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G, Linie 7 f. n. : spilles, læs: spildtes.
50,
nederst: svare, læs: svære.
; r. n.: utilfreds, læs : utilrredse.
se.
9 r. o. : Knud , læs : Mogens.
78,
12 f. o.: udsetdte, læs : udstedte.
87,
11 f. o.: Bovsprydet, læs Bougsprydet,
95,
10!!,
3 I Overskriften: i G15, læs: 1G13.
ns,
17 f. o.: stedte, læs: stødte.
1G8,
14 f. o.: Beparntlonsbmdebænk, læs : Reparattonsbmdbænk.
195,
3 f. n.: da, læs: og.
208,
nederst: MarseIii, læs: Marselius.
23G,
øverst: forjog, læs : forjoge.
25G,
2 f. n .: paatog. læs: paatoge.
323,
6 f. II .: Pas, læs ; Pnn.

Hvor samme Navne forekomme forskjelllgt bogstaverede, hldrører
delle fra Originalernes Uregelmæssighed desangaaende.

