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FORORD.
F'or at forskaffe en dygtigere og mere erfaren Historiker, der ikke havde Leilighed til selv Ilt ransage
Archiverne , Materilllier til den i vor J.... iteratur manglende samlede Historie over Somagten, udgav jeg i
Aarene 1832-5 "Efterretninger om den danske og
norske Sdmagt". Da imidlertid endnu Ingen har
forsøgt at afhjælpe dette Savn, har jeg udarbeidet
nærværende Somagtens Historie.
Grunden til, at den ikke ' er begyndt med de
ældste Tider, er nærmest den, at Efterretningerne
herom ere saa mangelfulde, at det turde blive vanskeligt at give en tilfredsstillende Fremstilling af denne
Deel af Somagtens Historie, skjondt den unægteligt
navnlig i visse Tidsrum, f. Ex. under Christian den
Tredie, Frederik den Anden og Christian den Fjerde,
nok kunde fortjene en udforligøre Behandling. Man
vil imidlertid finde, at der i Skriftet, hvor det har
været anseet nodvendigt, er gaaet længere tilbage i
Tiden. At netop det 18de Aarhundredes Begyndelse.
er valgt til Udgangspunkt har sin Grund deri, at jeg

IV

i Aaret 1842 forfattede et lille historisk Skrift "Niels
Juel", som blev udgivet af "Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug". Ved at fremstille denne Mands
Færd kommer man nemlig til at berore det Væsentligste af Somagtens Historie under Frederik den
Tredie og Christian den Femte, saa at nænærende
Skrift kan ansees som en Fortsættelse deraf. Naturligviis maatte Formen afvige meget fra den, der er benyttet
i hiint lille Skrift , der som en Biographi af en enkelt
Mand udfordrede, at Alt maatte gruPIlere sig om denne.
Skulde Værket ei blive for vidtlOftigt o~ Hovedbegivenhederne fremtræde klart, maatte Alt, som ingen
vigtig historisk Betydning har, udelades. At derfor
Bestyrelsens mindre fremtrædende Personale, de Skibe
og Chefer, der ere brugte paa Togter, hvor intet
Vigtigt er forefaldet , eller de, som have spillet en
underordnet Rolle ved de omtalte Tildrngelser, ikke
ere nævnte, liaaber jeg vil blive billiget. De Læsere,
der onske Oplysninger derom, maa jeg henvise
til "Efterretninger om den danske og norske Somagt",
som er den Grundvold, hvorpaa nærværende Skrift
hviler.
Kjiibenbavn i Juni 1852.
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(I)

Indledning.
"\

Jivilisationen deelte Europa ved Slutningen af det syttende
rarhundrede i den nstlige og vestlige Deel, Mod Osten
iavde den russiske Kulos været utilgjængelig for den
uropælske Cultur , som ikke knnde befordres af den
ivideude græske Geisllighed, indtil Peter Alexiowitsch
682 var kommen paa Thronen og havde begyndt at
ultivere de raae Horder, et Værk , hvorfor Historien med
lette hal' tillagt ham Navnet den Store. Syd for Rusland
avde TYI'keJ'llP, efter at have omstodt det svage græske
.eiserdomme og saalerles faaet fast Fod i VOI' Verdensdeel,
dviklet en Magt, del' syntes farlig fOl' Europa; men
iden Soliman den 2den (1566) var Halvmasnens Glands
legnet mere og mere. Mod Vesten havde Reformationen
anske forandret Forholdene. FOr denne havde de sydlige
.ande været Organerne for Verdensudviklingen ; Paven,
en tydske Kelser og tildeels Spanien og Frankrig havde.
æret de mægtigste Magter j Europa. Men efter Beforma(men tabte de erkeeatholske Lande mere og mere deres
etydning, og nu begyndte i de nordlige Lande den
nlere Oplysning, som den luttrede Religion medfurte,
g den dermed tUlgende Indflydelse paa Verdenshistorten
l udvikle sig.
Meel' end et Aarhundrede gik irnidlertid hen, inden
en protestantiske Aand havde gjennemtrængf de
(1-)
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nordlige Lande; i de fleste maatte der' lang Kamp til for
al forskaffe den Anerkjcndelsc, og dens fuldkomne Seir
opnaaedes flll'SI ved Trediveaarskrigen (1618-48), Ved
denne hævede Sverrlg sig Lil den vigtigste Magt i Norden,
I det hærgede Tydskiaud val' Osterrtg vel endnu den
mægtigste Slat, men nu begyndte el andel Rige at hæve
sig, idet Churfyrsten af Brandenborg , Frederik Wilhelm
den Store, lagde Grundvolden til Preussen s tilkommende
Magt. Imidlertid beskjæltigede ogsaa en anden Interesse
Staterne under de religiose Bevægelser', idel de under'
den store G,;æl'ing maatte suge al consolitiere ,~ ig m.ere,
navnlig ved al knække den fra Middelalderens Lehusvæsen hidrorende Adelsvælde. 1 VOI'L Fædrelaud skete
delte 1660 ved Souveraiuiteteus Indforelse. I England
lagdes kort efter .under Wilhelm af Orauien Gl'llodeu
til Storbritanniens nuværende Forfatning, og dels frem
stræbende SOmagt fonlunklede mere og mere den faeLisk
1609, men forst 1648 almindeligt anerkjendte aeder-'
landske Republiks Si)- og Ilaudelsvælde, Skjundl Catholicismen val' vedbleven at være Hovedreligion i Frankrig' ,
val' delte dog blevel meget paavirket af den protestantiske
Aand, og hine Bestræbelser fol' al befæste Staten endte'
hel' med den meest gjennemfnrte Absolutisme undei
Ludvig den 14de.
Men eflerat det val' lykkedes Staterne at betvingr
,de indvortes gjærende Elementer , henvendtes deres Op
mærksomhed paa lmertuulre indbY1"ll('s, hvorved derei
forskjetlige Interesser ofte kom i Strid med hinanden I
og de llilgende Krige lige indtil vore I)age feraarsagede .
for storste Delen af enke1Le Fyrsters Ærgjærrighed, ide
de paa mange Maader sngte at foruge deres Magt, indtil
endeligt de andre Stater forenede sig for at sætte diss '
Planer en Grændse og værne om den politiske Ligevægt
Saaledes vendte, alt Ludvig den t4de, enel' at hav
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ietvunget de ham i Frankrig modstræbende Kræfter, !lig
nod de andre Stater for at forege sin Vælde, hvorved
igsaa Danmark under Chrislian den Femte indvikledes
l en Krig mod den svenske Kong Carl den Ule, der ,
umendskjondt heldigt fOrL især til Snes , ved Frankrigs
og Somagternes Mellemkomst endles 1679 ved Freden i
Lund, uden at Danmark fik nogen Erstatning for det
tidligere Tabte. Efteral Ludvig den 14des ærgjærrige
Erobl'ingsplanel' mod Holland vare strandede, vendte han
sine Blikke mod Spanien for ogsaa del' at udvide sin Magt,
og i Begyndelsen af det attende Aal'hundl'ede opstod en
blodig Krig i;), hvorved hans Hensigler dog kun tildeels
opnaaedes.
I Norden val' Sverrig, som bemærket, bleven den
vigtigste Slat; i det forlobne Aamundrede val' del voxet
betydeligt, ei blot ved de i 30-Aarskrigen erhvervede Besuldelser , men ogsaa ved Afstaaelser. fra Danmark og
Busland , saa al det, da Carl den 12ft' 1697 anede sin
Fadel's Throne , herskede over -alle KysLlandene Nord
omkring Ostersoen lige li! Mecklenbol'gs Grændser og
desuden hesad Wismar , Bremen og Verden.
Ogsaa i Donmark og Norge indtraf kon; fOl' det
18de Aarhuudredes Begyndelse en Throuforandring , idet
Kong Christian den Femte dnde den 25de ugust 1699.
Vcd tIenne Monarks 'I'hronbesngelse havde den dansknorske Somagt begyndt at reise sig af den Afmagt, bvori
den val' sunken ved Frederik den Tredies ulykkelige Krig
med Sverrig, Delle skyldtes især Generaladmiral Cort
Adelaer og Holmens Chef Niel» Jue!, del' klogt benyttede
'de smaae Midler:- som Frederik den Tredie kunde anvende
hl Flandens Opkomst. Chrislian den Femte havde beholdt

,.

i»

I den spanske Suecesslunskrig (1700-13) kæmpede danske
Hjælpetropper hæderligt med Hertugen af iJlarlborough og
Prinds /i]uge1J mod FraDkri~,
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disse fortjente Mænd i de Poster , hvori de vare salte af
hans Fader, og de vare de vigtigste Medlemmel' af Bestyrelsen.
Helte SOlD Martin Tromp og Buyter havde pau de
Tider hævet de tappre og sndygtige Hollændere Iii Europas
vigtigste Snmagt, og ikke alene som saadan, men ogsaa
som vigtige Bundsforvandle under den skaanske Krig ,
var Hollændernes Indflydelse i den dansk - norske MUI'ine
stegen til del Hnieste. Det var saaledes intet UndCl', at
Mænd, der selv vare dannede i den nederlandske Skole,
havde Forkiærlighed for deres tappro og dygtige Læremestere, og at Cort Adelaer, del' havde frasagt sig en
hollandsk Vieeadmiralspost, da han hjemkaldles , ausaae
det rlgtigst at indrette den Marine, han skulde reorganisere,
paa Hollandsk. Niels Juel val' ogsaa oplært i den uederlandske Snetat ; men han var' kommen lilllage til Fædrelandet i en yngre Alum', end Adelael', og havde erholdt en
grundigere Dannelse, end denne. Han erkjendte fuldcligt
Hollændernes Dygtighed; men hun vnr for ægte dansk
Mand til ei at blues OVCI', al Fremmede skulde lilllagetrænge de ludfodre. Under den skaanskc Krig fik Christian
den Ferute Lejlighed til selv al lære Generalstaternes
Bænker at kjende; Niels ,Jue~ S~il'e viste, al Hollænderne
knnde undværes, og endeligt fik Laudets Souuer deres
naturlige Rettigheder' i ~en . -Hæucl'ligl stred den
nationale Manne fol' Fædrelaudet i blodigc Kampe og
naaede en saadan Anseelse, at en af Ludvig den 14des.
stolte Admiraler 1683 regn ede del for en Ære at stilles
under den danske Admiral Niels Juels Commando.
Under Christian den Femte blev efter Freden i Lund
udrettet Megct for Sumagtens bedre Indretning , hvori
Niels Jucl havde cn virksom Andeel: bestemte lustruetioner
fol' Adminisll'atiollclJ bleve udfærdigede; for at hvervede
Ildlændinger ei længer skulde indlage de Indfodtes Plads

I
I
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paa Flaaden, lagdes Grunden til Socadetcorpset, og den
faste Orlogsstamme reorganiseredes, ligesom Indrulleringen
begyndles; Nyboder organiseredes til Bopæl for det faste
Mandskab; Soqvæsthuset blev indrettet, og nye til Tiderne \
passende Krigsartikler indfortes; Christiansn og Nyholm
anlagdes; en Dokke kom i Brug, videnskabelig Skibsbygning blev indfnrt, og Krigsskibene byggedes og indrettedes alene til deres Bestemmelse, istedetfor at de
tidligere kun vare armerede ~off~l:diskibe; dog beholdles
endnu Defenslonsskibepe , men deres Tjeneste ordnedes
paa en bedre MaadeQ,) ; Navigationen blev ogsaa forbedrel, og Begyndelsen gjort med at opmaale vore egne
Farvande og forfærdige Kort OVeI' dem. Ved Slutningen
af det sylteude Aarhuudrede bestod Flaaden af 33 Linieski~e'U), 9 FI'egattel'Q,U), og 33 mindre KI'igsfarlUiel'Q,uQ,),
som tilsammen vare armerede med 2778 Kanoner og
behovede en Besætning af 17446 Mand. J fast SUijenesle
stode 125 Offlcierer og Cadetter (Lærlinger), 4700 Under*) DefenBionBBki6ene vare armerede Kjllbmandsskibe, som nllde

Lettelser i Skibsafgifierne for at gjllre Krigstjeneste, naar
det behllvedes. Christian den Fjerde lagde Grunden til denne
Indretning, som Christian den Femte fornyede; men Frederik
J'
den Fjerde 1701 i en Handelstractat med Holland maatte
love at ophæve.
**) Af Linie8ki6ene filrte to 100-110 Kanoner,eet 94, fem
80-84, syv 60-70, fire 60-64, tolv 50-56 og to 44-48.
Eet Linieskib filrte 36.'1li, otte 24·'1li l sexten 18·'1li, to 14-'1li og
sex 12·'1li Kanoner paa underste Batteri. 9 LinieskJbe vare
under 10 Aarl 6 under 20 Aar gamle l og 18 vare Skibe,
der havde tjent i den skaanske Krig; 15 afLinieskibene vare
fuldkomment gode, og 18 brugelige.
***) Fregatterne vare alle i god Stand; de filrte fra 20-40 Stkr.
4-8-'1li Kanoner.
*:t'*) Flaadens mindre Krigsskibe vare: 13 Snauer, 7 Jagter l 7
GaJeifartilier l 1 Galiotl t Brigantin j 2 Skjærhaade og 2
Bombarderer.
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ofiicierer og Menige saml el Marinel'l'egimenl D), Saaledes
var Marinen i en god 'I'ilstand , da Frederik den Fjerde
besteg sin Fadel's Throne.

••
Ih'igen 1700 og Fl'edslterioden til 1709.
Allerede i Christian den Femtes sidste Levedage havde
de gamle Strldigheder mellem del danske og hulsteengottorpske Hof faael ny Næring. Hertuq Frederik den
Fjerde af Holsteen-Gottorp var gift med Carl den Tolvtes
kjæreste Soster og havde sluttet el noie Forbund med sin
Svoger; han benyttede den da svagelige Chrislian den
Femles Ulyst til Krig til atter at opfor nogle Fæstningsværker i del Slesvigske, SOlll denne tidligere havde ladet
slnife. Frederik den Fjel'de anede disse Stridigheder
efter sin Fader og fornyede strax efter sin Throubestigelse
de Forbund, som hans Fader havde knyttet med Peter
af Rusland og Auqust af Polen-Sa chsen, for al styrke
sig mod Sverrig og Holsteen. Dette val' en kjærkomuren
Anledning til Krig for den 18-aal'ige sveuske Konge;
begavet med en Hellesjæl i el hærdet Legeme, kunde let
hans Ærgjerrighed vækkes ut al benytte den ham af
hans Fader efterladte skjollue Krigsmagt IlIOU hans truende
Naboer. Havde disse kjendt ham, SOIll de sideu lærte
ham al kjende, havde de neppe snuledes ægget ham og
vare vistnok i al Fald gaaede mere forsigtlg til Værks,
Idel de nu derimod gave ham en forensket Letlighed til
*) Marinen talte 6 Flagmænd , 18 Commandenrcapitainer, 47 Capl-

talaer og Capltalnlieutenanter , 30 Lleutenanter og 24 Cndeuer.
Den faBle Stok bestod af henimod 700 Haandværkere, hvoraf
400 vare 'fiimmermænd, og omtrent 4000 Undernflleierer ,
Konstabler og Matroser foruden Marinerregiml'ntet.
'
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at lære sine Kræfter at kjeude, gave de Anledning til en
Bække af Krigsbegivenheder i Norden , som ml's1 op1Jl)I'te
efter hans Fald; i 2 Decennier rasede hel' Krigens Lue,
medens Europas sydlige Monarker kæmpede om Spaniens
Throne.
Kong Frederik aabnede KJ'igen; dog val' dennes
forste Afsnit for Danmark ikke langvarig; thi alt
fOl' Aarsdagen efter hans Thronbestigelse val' Freden
sluttet, Han lod nemlig i Forauret 1700 en Hæl' rykke ind
I Hertngdommerne , som i Begyndelsen ei mndte synderlig
Modstand , men siden igjen maatte trække . ig tilbage, da
overlegne s venske, holstenske, hauuv ersk (Ig andre tydske
Tropper kom imod den, Ogsaa den dansk - norske 50magt blev iulrustet : 400 Ttnumermænd antoges til at
arneide paa Holmene tilligemed de i fast Tjeneste værende
Haandværkere; den laste Stok foregedos med 600 Matroser,
og Marinerr eguueutet forstærkedes med:2 nye Compaguier,
Da imidlertid euduu flere Folk hehovedes til at bemande
Flaaden , og de Indrullerede ej vare tilstrækkelige hertil,
antoges, suavel inden- som udenlands, 75 Offlcierer ug
henimod 6500 Si)fulk i Maauedstieneste.
Vi LOI' ikke Skride videre frem i Fortællingens Gang,
fOl' vi have g jol't nuiere Regnskab for , hvorledes Somagtens Auministratiun da var. FUr Enevoldsmagtens
Indforelse havde RigsadmiJ'alen været den, som styrede
Soetateu ug dens Anliggender; men efter denne Statsomvæltuing hlev ikke blot den militaire Couuuandu, men
ugsaa Overjurisdictionen overdragen Admiralitetet, del'
stod directe under Kongen; Bigsadmiraleu blev Præsident
i delle Cullegium, og da Hendrik Bjelke 1683 v~dl;d,
loraudrede s den forste SUotliciers Titel til Geueraladnilral.
Alle Sbnragtens ueconomiske Anliggendel' bestyredes derimod af Geuerulcommissoruuet, del' ikke alene havde al
serge fol' Soetateus , men ogsaa fol' Arrueeus Oeconomie.
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Medlemmerne af delle Cotlegium besade imidlertid ingen
nautiske Kundskaber , en Mangel, som del ei kunde
være Andet, end al Sumagten ofte maaue komme
til al fule; vel skulde de i vigtigere Sager conferere
med Geueraladmiraleu og Holmens Chef; men denne
Forholdsregel val' ei tilstrækkelig. Ogsaa val' der endnu
en anden væsenlig Mangel af samme Natur ved Bestyrelsen.
Generalueter Val' fol' Landelalen , hvad Admiralitetet val' for
Marinen; de sorterede vel begge directe under Kongen, men
desuagtet refererede de ikke selv deres Sager', hvilket
derimod skele af en OVl'dt1'igs,~ccretair, (i delle Tidsl'UIll Geheimeraad v. Lente), ved hvem ogsaa alle kongelige Betalinger til begge Militairetater udstædtes , og som
val' fUrsle Medlem af Generalconnnlssariatet. Han blev
saaledes Kongens Baadgiver i alle militaire Sager , og
skjnndt Admiralitetet og Generalitetet ei stode under ham,
gjorde hans Indflydelse sig dog ofte gjældende paa
Kongens Befalinger til Skade for den Etat , han ikke
kjendte. Ligelil1717 vare Mænd, der' ei forsrode sig paa
Suvæsenet, Overkrigssecretairer , da blev en udmærket
Admiral delle, hvilkel vist VaJ' ligesaa skadeligt for Landmagten, som hiinl havde været fol' Marinen.
Den store Niels Juel VaJ' allerede dUd 1697, hvorved
Christian den Femtes naturlige Son, Grev Ulrik Christian
Gyldel/lOve ti), blev Marmens fUl'sle Flagmand , og han
udnævntes strax eller' Niels Juels Dud til Generaladmlral Lieutenant og Præsident i Admiraliteter. Men da Frederik
den Fjerde ,ausaae det betænkeligt at betroe Fla aden til
denne 22-aal'ige Mand alene, udnævnte han 2 Maaneder elle,'
sin Throubestigelse Niels Juels Broder , Baron Jens Juel,
Iii Geueraladmiml; denne havde deellaget i de vigtigste af
sin Broders Togter og i mange Aal' været Medlem af
") Han skrev sig selv GuldslIllIlO.
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Geueralconnnissarlatet. Tillige bestemtes, at Admiralitetet
skulde bestaae af alle Flagmændene samt 1 il 2 juridiske
Medlemmer, hvortil i Aaret 1701 fl>iedes, skifteviis hvert
halve Aar, 2 af Commandeurerne, hvilke sidste dog kun
lindes at have fungeret kort Tid i Admiralitelet.
Jens Juel og Gyldenlove arbeidede i Forening med
Holmens Chef Admiral von Stukken ivrigt paa Flaadens
Udrustning , og saasnart Aarstiden lillod det, udsendtes
16 Fregatter og mindre Skibe lil Ostersnen , I!VOI'hen
ogsaa Gylden~ove den 24. Mai afseilede med 21 Linieskibe for at forhindre den svenske Flaade i Carlskrona
fra at luhe ud og forebygge, at Troppetransporter afgik
fra Svarrig til Holsteen. Jens Juel var dod Dagen fur
Afseilingen ; IIIcn Admiral M. von Paulssen og Generalcommissartutsdeputeret Hansen bleve medgivne Gyldenlove som Buadgivere , og det VaJ' ham strengt paalagt ,
Intet at foretage uden at have hort Krigsraadet , hvilket
foruden haus 2 Baadgivere bestod af alle Flagmændene
og nogle af de ældste Skibschefer.
Imidlertid val' en alvorlig Krig i Norden ikke de
sydligm'e Magter heleilig, da deres hele Opmærksomhed
val' henvendt paa den Kalastrophe , der forestod i Spanien.
,England og Holland blandede sig derfor i Danmarks
Stridighed er med Holsteen, og da del' afsendtes en engelskhollandsk Flaude til Oresundet, setlede Gyldenluve tilbage
lill\jObenham, hvor Flaadeu forugedes med 8 Linieskibe,
som vare bemandede med de imidlertid hvervede Snfolk.
Den 26. ,Juui ankrede Adruiralerne Booke og Ahnontle
Nord fol' Kronborg , og den 7. Juli ankom Gl'm Hans
Wachtmeister med den svenske Flaade Syd for Dragtier.
Gyldenluve kunde ikke forhindre , at Wachtmeister igjennem
Elinterenden forenede sig med den da under Hveen liggende
engelske og hollandske Flaade , og nu val' det ikke muligt
for 29 danske Linieskibe at afværge KjObenhavns Bombar-
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dement af den 61 Lioieskibe slæl'ke alliet'ede Snrnagl ,
;;U;; al forhindre Cat'l den 12les Landgang ved Humlebek, ri
hvorfra han marcherede mod Kjobenha\ll; dog ridsle
Gyldenlove imidlertid al lægge sin Flaade saaledes, al
Intet af hans Skibe faldt i Fjendens Hæuder, og at de
Allieredes Bombardement maalle skee paa saa lang Afstand,
al del forblev uden skadelig Virkuing.
Koug Frederik, dm' hverken erholdt eller kunde veute
nogen Understottelse fra sinc Allicl'ede, stod sanledes ene
mod en belydelig Overmagt, og en Lykke val' del,
al del val' i Englands og Hollands luteresse , al del' snart
sluttedes Fred. Denne korn ogsaa istaud i Trunendal
(18de August 1700) , hvorved Hertugen af Holsteen-Gottorp
erholdt de forhen nægtede fuldstændige Souverainitetsrettigheder i sine Lande og desuden 416000 Bbd. som
Skadeserstatuiug; lillige maalle Kongen fratræde Forbundet
med Peter af Rusland og August af Polen-Sachsen. Herefter ophorte alle Fjendtlighuder. Cm'1 den 12le forlod
Sjælland, de Allierede scllede hjem, og den t1au ske Flaade
blev i September Maaned desanneret. Da sanledes All
igjen kom paa Fredsfod, afskedigedes de i Maanedstjeneste Autague, og den 1I00'ske Galeinotille, som tilligemed 4 Defeuslonsskihe val' bleven udru stet, samt deu
gluekstadske Sneqvipage paa Elben, del' ogsaa havde været
i Activitet, blev igjen oplagt.
- I denne korte Krig havde uran iudseet , al Krigsmaglen maalle sælles paa en bedre Fod, naar man vilde
haabe al udrette Noget mod en Fjende som Cad de 121e.
Derfor blev del' ogsaa i de paafulgende 9 Fredsaar
arbeidet hen 1II0d delle MaaI. FOl' al erholde en national
Armee istedetfor de hvervede Lcietropper , inddeeltes
hele Lundet i Lægder, hvoraf Soldaterne udskreves ,
hvorved erholdt es en Laudmilits pan 18000 Mand, og
for al iuau kunde være sikker paa, al de vare tilstede ,
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indfortes Stavnsbaandet, hvorimod Vornedskabet ophorte.
Nogle- Aar sildigere ble" ligeledes den alt forhen
begyndte ll1dl'Ullering, saavel i Norge som i Oanmark
og den kongelige Andeel af Hertugdnmmerne , ordnet
paa en bedre Maade l ligesom del' ogsaa sergedes fil l'
at faae dygtlgere Officierer til Flaadeu , idet Lærlingerne, som nu fik Navn af Sucadetter, erholdt en mere
villenskabelig Opdragelse.
J Aarene 1700- 9 anvendtes næsten 600POQ Bbd.
aarligt til Somagtens Underholdning og desuden i de 7 sidste
Aar over 887000 Bbd, til Skibsbygning og Artilleris],
Disse Midler benyttedes til at bygge t 1 efter Datidens
Fordringer gode Linieskibe, armerede med 50-90 Kanoner
hver, 1 Elhfregat paa 44 Kanoner med 18-'i1idigere paa
Batteriet, og 6 Fregatter, som fUrte fra 16-30 Stykker
Skyts, Man sngte derved al erstatte de gamle, ubrugelige
Skibe og at sætte Flaaden istand til at maale sig med
Naborigets , hvor der efter Freden i Lund var bygget 37
Skibe, af hvilke hvert fUI'te 50 Kanoner og derover, medens
del' i samme Tid kun hyggedes 26 danske Skille med
dette Antal Kanoner; de svenske Skibe vare desuden af
storre Dimensioner og forte sva-rere Skyts, da man i
Danmark deels vilde have mange Skibe for faa Penge,
og deels ved Skibenes Bygning maatte tage Hensyn til det
mindre dybe Farvand.
Iblandt de Foranstaltntnger , som fandt Sted i delte
Tidsrum , fortjener endvidere at bemærkes, at NY/LO/ms
*) For bedre at kunne

anstille Sammenligning med vor Tid ere

i dette Skrift alle Courantsummerne reducerede Ul lligBfJankpenge; dog maa man Ved en saadan Sammenligning tage i
Betænkning, at der dengang var langt mere Forslag i Pengene

end nu. 1 Td. Rug kostede f. Ex., if/lIge Caphelstaxten 1700 i
Sjællands Stin , kun 2 Rbd. 38 Sk. og andre Forn/ldenbeder
stede omtr ent i samme Forhold, Gageringen er derfor ogsaa
nu langt biliere end dengang.
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Organisation og Flaadens ForWining i Leiet blev fuldstændiggjort, og at Dpmaalinqern» og KOrIOp(a,lf.el,~('rlle
fortsalles med Kraft og hel'.

II.

Krigen mod Carl den 12. fl'a 1709-1720.
Imidlertid havde Carl den l~le ei været ledig. Han
vendte sig efter Freden til Travendal mod Husland og
blevet vigtigt Redskab til al vække den mægtige
russiske 01'1J, der hidtil havde ligget i Dvale. FUI'st tvang
han Busserne til at ophæve lleleiringen af Narva og
vendte sig derpaa mod den tredie Forbundne, August af
Polen, hvem han afsatte, og i hvis Sted han hævede
Stanislaus Leczinsky (1705) paa Polens Thron e, Dog
blev hans ÆrgjClTighed ikke tilfredsstillet ved disse Seire;
paany vendte han sine Vaaben mod Peter den Store ,
som standhaftig lod sig slaae af sin ungdommelige Modstander , indtil hans Russere derved lærte al seire, Men
ved Pultava (1709) dalede Carl den 12les Lykkestjerne ,
og den nordiske LUve maaUe suge Tiltlugt paa tyrkisk
Grund. Frederik af Holsteen - Gottorp val' imidlertid
falden ved Clissow (17U2), og hans Enke og Broder
rul'te med Geheimeraadet et uenigt Formynderskab mel'
den unge Carl Frederik. Udsigterne til at svække den
farlige Nabo og til at gjenvinde de under .hans Fædre til
Sverrig tabte Provindser synles under disse Forhold
gunstige for Frederik den Fjerde. Peter af Rusland og
August af Polen - Sachsen havde igjen fortrængt den af
Carl den 121e indsatte Stanislaus og bestræbte sig nu fur
at vinde Danmark mod deres endnu stedse frygtede Fjende;
de fandt et villigt Ore fol' denne Plan, da Frederik

.1
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den Fjerde paa Hjemretsen fra Italien i Aaret 1709
gjæstede Dresden. Forbundet med Busland og Polen-

Sachsen blev indgaaet, og Krigen mod Sverrig
besluttet. P aaskud til denne fandt man især deri, at de
Svenske misbrugte deres Toldfrihed i Sundet, og i den
fjendtlige Behandling, som et stor re s vensk Krigsskib
viste mod den danske Fregat Færue , da delte Skib i
Narva vilde landsætte den til Rusland bestemte Gesandt,
Commandeur Jost Juel, og den 2Bde October samme

Aar blev Krigen erklæret, .
Saaledes blev Danmark og
orge indviklet i de
Kampe, under hvilke Grunden lagdes til det russiske
Riges tilkommende europæiske Vigtighed, og vi ville hel'
suge at fremstille, hvilken Deel den dansk-norske SUmagt
tog deri.
I
- Allerede i' Slutningen af August>, 2 Maanedel' rul'
Krlgserklærlngen , vare alle dansk - norske udenlands
værende Offlcierer , Cadetter og andre Sofolk hjemkaldte;
4000 Indrullerede vare udskrevne, 1000 Snfolk hvervede
i Hamborg, 200 nye Tommermænd antagne, og med Iver
arbeidedes del' paa at eqvipere 12 Linieskibe , 6 Fregauer
og en Deel Smaaskibe, Nogle Fregatter og mindre Krigsfartnier udsendtes, deels for at recognoscere i Oster- og
Nerdsoeu, deels fol' al underrette hjemvendende Koffardlskibe om de krigerske Udsigter og vaage over de
Qvarantaineforanstaltninger, som iværksattes mod den i
Tydskland voldsomt rasende Pest.
Danmarks Bestræbelser gik især ud paa at tilbage'vinde de ved de forrige Fredslutninger afstaaede Provindser.
Midt- i October stationeredes derfor 2 Linieskibe og 3
Fregatter mellem .MUen og den tydske Kyst som Forpost
mod Ostersnen, medens 4 Linieskibe og 2 Snauer lagttoge den svenske Eskadre i Gothaborg. Med de ovrige
udrustede Krigsskibe og samlede Transportskibe landsatte

.
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GyldenlUve den 12teNovember den danske Hæl', beståaende
af 16000 Mand under Anfijl'sel af General Grev Beveutlov,
ved Raa i Skoane , og da hermed [Snmagtens Medvirkning
til delle Felttog val' udfurt , bleve ved Vinterens Komme
sidst i December alle de udrustede Skibe igjen oplagte
paa 1 Linieskib , 4 Fregatter og 2 Snauer nær, som (01'bleve Vinteren over ved Christlanså og holdt Ostersoen
fI'i for Fjenden, medens Armeen overvimrede i Skaane,
Men ildevarslende begyndte den Krig , dm' atter fortærede
Skandinaviens bedste Kræfter. Slaget ved Helsingborg
den 10de ' Mal'ts 1710 endte Felttoget i Skaane til liden
Baade for Danmark, og den Ildelæggende Pest, sO,m IlII
ogsaa hærgede Sjælland og Skaane , lammede Landets
Kræfter.
Under disse Omstændigheder maatte Frederik den
Fjerde opgive sin Plan mod Sverrig og indskrænke sig til
at understhue sine Allleredes Bestræbelser for at erobr e
de svensk - tydske Proeitulser, Ingennanlaud. Lienand
og Estland vare især Formaalet for Ruslands Tragten , og
efterat Erobringen af disse for Peter den Store saa vigtige
Lande var lykkedes, undersinnede denne Polen - Sachsens
Ångreb paa Pommern, medens hans Vaaben dog ikke
hvilede mod Svorrig paa den nordlige Kyst af den tinske
Bugt,
- Polen:Sachsen besad ingen Snmagt , og' Gruuden
til den russiske Flaade , det' fijl'st efter de skandinaviske
Mariners Svækkelse blev mægtig, lagdes fl.Il'St under
Krigen, saa at det især var den dansk - norske Snmagt ,
hvorpas de Allierede maaue stole, deels for at forhindre
Undsætning fra Sverrig , deels fol' at understotte Armeernes
Operationel' og beskylle de Troppe- .og Artillerietrans porter , som vare nndvendige til Angrebet paa Pommern
og Bygen. Sverrig eiede ikke blot flere, men ogsaa
storre Skibe end Danmark, saa at det med ringe finan-
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sielle Hjælpekilde)' ingen let Opgave val' at udfbre de
Forpligtelse)', som Frederik den Fjerde maaUe paalage
.~ i g. Den duelige svenske Generaladmiral Grev Hans
Wachtmeiste1' ledede dengang endnu sit Fædrelands SIImagt; men en Lykke val' det, al Carl deu 12te val' fraværende, uden hvis Hjælp han ikke I'Ct' kunde udrette
Noget, og :IL Wachtmeister val' bortkaldt ved Dnden, da
Kong Carl anvendte sine sidste Heltekræfter til at hævne
sig paa Frederik den Fjerde.
Den svenske Flaade bestod ved Begyndelsen af 1710
i Carlskrona af 41 Linieskibe og 3 Fregatter,
i Gothaborg vare 7
4 - 4 Skytskibe.
I All 48 Linieskibe O), 7 Fregatter, 4 Skytskibe,
foruden en talrig Galei- og Skjærgaardsflotille især i

Finland. At maale sig merl denne Magt med 41 Linicskibe, 9 smaae Fregatter og 30 Galeler og mindre Skibe OO) ,
var det Hverv, som paalagrlcs Snetateu , og vi ville nu
nærmere betragte , under hvilke Forhold den skulde udfU)'c dette.
") Til Linieakibene ere regnede alle Skibe med 2 hele Batterler.
Ee] af disse ror te 110 Kanoner, to 96 , lire 90, Io 84, to 80,
to 76 , lire 72, tre G8 , eet 6G, ee t 64 , Io G2 , to 56, tre 54,
ni 50 , eet 48 , Io 46 , Io 44 og f"lII 36 j i Alt havde deu
svenske Flandes Linieskibe 3020 Kanoner . Fregatterne vare
alle stnrre end de danske; de fleste ffirt/' 12-% og 18-%diger
paa Batterierne.
"*) Eet Llniesklh VIII' paa l IO Kanoner , eet paa 100 , eet paa 94,
ept paa 90, eet paa 86 , to' paa 84 , t'et paa 82 , eet paa 80,
Io paa 78, Io paa 76, Io paa 74, fire pan 70 , Io paa 64,
tre paa 60, tre paa 56, Io paa 54 , fem paa 52, fem paa 50,
eet paa 48 og eet paa 44; Ile danske Linie skibe vare sanledes i
Alt besatte merl 2732 Kanoner. Eet Linieskib var armeret med
36-'l1idige, femten med 24-9Mige, nitt en med 18.'l1idige, eet med
14-'l1idige og Iem med 12-%dige Kanoner paa underste Batterie j
men under Krigen manglede undertiden det roruodne Skyts ,
(2)
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Soetatens Bestyrelse bestod i dette Tidsrum, ligesom i det forrige , af Orcrkrigssecretail'cn O) . Admil'alitetet 00) og Generalcommissal'iatcl, Dog skele et væsentligt Fremskridt med Hensyn til det sidste, Man indsaae
nemlig mere og mere det Urigtige i, at Sl)etale~ og
hvorfor man nlhUes iii, ut neilsætte det reglementerede Antal
saavelsom Kallheren , hvilkl't lin især skele paa de skrllbelige
Skibe.
Forholdet mellem de danske og svenske Llnieskihe var .altsaa
I'iIlgende:
paa 110 Kanoner havde de Danske I , de Svenske 1 Skih,
94-100
82- 90
72- 80
60- 70
åO- 60
44- 48

2,
å,
7,
9,
lå,
2,

2
6
Il
7
14
å

36
å
Den danske Flaades bedste Skib, del 1703 byggede Elephønten
paa 90 Kanoner, var kun 4 - 5 Foll længere , Iigesuameget
bredere, men ei mere lIybtgaaendl' , end vore nuværende
48 Kanonsfregatter• og det 1708 byggede Be'!l(jærmerell paa
64 Kanoner var 8 Foll kortere , "I. Fod smallere og ikke dybere
i Vandet. De ældre Ski.he vare af endnu mindre Dimensioner,
og alle havde langt lettere Skyts end ~ u ti d e n s med samme
Antnl. De slllrste Fregøller, med 30 Kanoner, hvoraf otteplmdiger vare de sværeste , vare 9'/. Fod kortere, 3 Tummer
smallere og 11/2 Fod lettere i Vandet end vore 20 Kanons
Corvetter. Gøleåerne vare lange, smalle og lelganende Fartllier med lave Seil og let Takkelnds; de havdeAnrer og derlur
en tnlrig Besætning (til 200 'land) , nfle meest Soklnter, og vare
stembevæbnede med 1-4 svære Kanoner ( 24-18 - t 2-'lli) samt
smaat Skyts til Sideværn . SlIøtleN.e varp 1-2 mastede Farlilier med 6 - 14 Kanoner fra 2 til 8-n Kaliber. Htlkkerterne vare
endnu mindre, og Skjærbaadene havde kun to, 3-6.n Kanoner.
*) Ener Geheimeraad e , Lente var Geheimeraad e. Eic/.atedt
1710- 17 Overkrlgssecreteir , hvorpaa Viceadmiral e, Gabel
udnævntes dertil.
**) GyldenllIve var i hele Tidsrummet Præsident i Admiralitetet.
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Mmeens Oeconomie, bestJTedes af ~e Autol'itet og
segte derfor 1710 at afhjælpe denne Mangel ved at ansætte
en Admiral som Deputeret i Geueralcommissariatet. - Men
delle riste sig snart ikke at være tilstrækkeligt, og da
fikst beqvemmede man sig 1712 iii at dele Cellegiet \
saaledes, at hver Etat fik sin særskilte oeconomiske Bestyrelse, hvilken de siden have beholdt.
- Bekostninqerne, som SUmagten udkrævede i dl'
10 Krigsaar, vare i Gjennemsnit aarligt lidt over ~350.000
Rbd. Men til de approberede Udgifter, havde Sueraten
ved Slutningen af Aaret 1719 endnu 3659142 Rbd. til.
gode hos Finantserne. Denne betydelige Restance val'
især fortjente , men ei udbetalte Gage,' og Kostpenge til
Officiererne og Mandskabet. Derved lede disse Mænd,
del' havde en hnist besværlig og farlig Tjeneste, og især
deres Familier Nud endog paa det Allel'nl)dvendigste, da
de one havde flere Aal's tarvelige Indkomster tilgode.
Man tilbageholdt ogsaa de dem efter Ånordniugerne
tilkommende Priispenge og anvendte de tagne Priser
enten til kongeligt Brug elle,', naar dl' bleve solgte, inddroges Pengene, som indkom derfor, i den kongelige
Kasse. Forst 1729 brgyndte ' man at yde Snfolkene
Betfærdighed hermed; idet de,' blev nedsat en COJl1mission, som undersogte og bestemte, hvad de,' tilkom Enhver, hvilket imidlertid ei blev fuldkomment udbetalt ml' under Kong Christian den Sjettes Regjering.
Men under KI igen var det en Naadessag at faae sine
Priispenge elleI' Forskud derpaa , og Snfolkenes Nud val'
saa stor, at Admiralitetet den fite Juli 1718 indberettede
til Kongen om deres Familier, at de "stl'ippe Gaderne
omkring tropperiis , raabende om Penge og Brod til at
stille deres og deres usle Bnrns Hunger og Torst" , "og
ikke bede de om deres, men det, de skulle opholde deres
Bbrns Liv med"; " det e,' indtil i delte Aal' endda boldt
(2*)
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saaledes , at de dog af og til have faaet Noget; men j
som Betalingen bliver jo slettere og sleuere , vIHI det ·
Kammeret ikke Iournerer Penge, saa hal' NUtlen nu saaledes laget Overliaand iblandt dem, al man omsider maa
frygte fol' en eller anden desperat Aceidents" ; "komme de
paa Gaden og hetle, eller kunne finde Nogen paa Torvene,
del' vil give dem af MctlJnk en Gulerod eller noget GI'Unl,
saa ere de strax aniaslede af Stodderfogederne og bringes
i Buruehuset , som gjUI' ikkun IICI'I~S Desperation stnrre,"
Generaleommissarialel foresfillede Kongen under 2den
August s. A., al Sumagten ganske vilde gaae til Grunde,
dersom del' ei blev lilslaaet Penge, som overalt manglede
saavel til Mandskahels Belaling, som til Fornodenheders
Anskaflclse; "Kjærlingemes Oplub IIJl1 Forstrækning er
ikke al beskrive , og tie suplicere aldeles 0111 FOI'Iov iii
al stjæle eller ligge".
Under saadaune Forhold var del intet Under , at det
val' vanskeligt 'at faae den lil Flauden undvendige Bemanding. Iblandt det faste Mandskab "al' del' i Begyndelsen af Am'el 1715 ikke mindre end 1254 Vacancer ,
og Ingen vilde godvilligl lade sig antage lil en Krigstjeueste , 11\'01' del' sOl'gedes sa'a slet Ibi' dem, og hvor
man endog pastvang dem deres uregelmæssige og knappe
LOJIIling i Sedler' lil en hoist lIfol'del'laglig COIll'S.
FOl' al skaffe det Iorundue Mandskab maallc de1'1'0I'
flere overordentlige Foraustaltuiuger trælles. Saaledes
lagtles i Begyndelsen al'Aal'''' 1710 en ahnilHJclig Embargo
paa alle Skibe, som ei bragte Kom og Levnetsmidler til
Norge; kun disse tillodes del al fare med indrullerede
Folk, dog kun saadaune , tier hnrte li! Extrarullerne.
Fra alle andre indenlandske Skibe loges alle til lien kongelige Tjeneste brugelige lndrullerede , og kun de , som
fUrIe eller havde Deel i Koflardlsklbe , fritoges fol' Udskrivning for ikke ganske al hindre Snfarten , og de er-
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holdt Tilladelse til at fortsæUe denne mod at tilbagelevers
deres Indrullerlngspatenter og tilbagebetale den Comsumtionsdouceur, som de som Indrullerede havde erholdt,
Oboerne paa den slesvigske Vestkyst vare under disse
Forhold især uvilllge ril den kongelige Tjeneste, og det
blev del' endog nedvendigt at befale, at Ingen under
Livsstraf maatte forlade sil Hjem, rul' Udskrivningssessionerne vare holdte. Fol' at samle og hjemsende alle
Kongens sofarende Undersaatter , der vare i England og
Holland, sendtes Offlcierer derhen, hvem det tillige val'
paalagt at antage alle Frerumede, som vare skikkede og
villige til at lade sig hverve lil SOkl'igsrjclIesren. Ogsaa
i Skaane blev i den korte Tid, denne Provinds val' i
dansk Magt, hvervet Sofolk og Offloiercr Lil Maanedstjeneste , ligesom Hvervlug anstilledesoveralt i begge Rigel',
Hamborg, Luheck og Bremen, De ved disse Midler
samlede Folk brugtes i Forening med det faste Man(!skab
under hele Krigen og afskedigedes kun, naar de vare
utjeustdygtige eller stillede en anden brugbar Mand i
deres Sted. For at spare Kostpengene om Vinteren,
naar intet Brug havdes for Folkeue, bleve dog hvert
Efteraer efter 1712 de Indrullerede, sum ou kede det og
ikke havde langt hjem, permitterede , og det lillodes dem
under visse Betingelser , hvorved de forhindredes fra at
fjel'De sig eller at tabes Ior den kongelige Tjeneste, at
rage Hyre i Permiueringstiden i indenlandsk Fart, 11715
beholdtes kun Besætning til 18 Linieskibe og de mindre
Skibe; men efterat, det ovrige Mandskab val' afskediger,
blev det imidlertid nudvendigt at udruste flere Skibe, og
man val' da i stor Forlegenhed for at skaffe de dertil
manglende Folk. .la, Mandskabets Uvillighed til Tjenesten
val' saa stor, at de Indrullerede maaLLe bringes ombord
med militair Eskorte,
ar man endog maatte beqvemme
sig til voldsom Presning, og da derved ei engang de

og
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Iornodne Folk kunde bringes tilveie, maatte man bruge
norske Soldater som Matroser pua Skibene.
- Paa Kjobenhavns Rhed, ved Helsingner, i Storehelt og paa Elben holdtes under Krigen stadigt Vagl skibe, som ikkun forlode deres Stationel', naar Vinteren
tvang dem dertil , og til disse Stationer brugtes i Almindelighed saadann e Fregatter eller Snauer , der ei vare
skikkede til at gaae til Siles. Naar Farvandet VaJ' seilbart, holdtes ogsaa stedse Krydsere i Silen, deeIs for
at recognoscere, deels for at beskytte Sofartcu.
Denne sikkredes desuden ved regelmæssig Uonvo iel'ing, som fra Aaret 1711 ordnedes s aaledes , at del' paa
de forskjellige dertil passende Steder paa Kysterne stationeredes Krigsskibe, som ledsagede de der samlede
Koffardiskibe til den næste Station, og saaledes naaede
disse under Beskyttelse af Orlogsmændene og de paa
Kysterne anlagte. Batterier deres Bestemmelsessteder,
Sofarten mellem Danmark og NOI'ge sikkredes ved de
i Nordsoen stationerede Krigsskihe ; Frederikshavn eller
- som det da kaldtes .- Fladstrand og Frederiksværn ,
som da hed Staværn , vare de to Havne , hvor Koffardiskibene, der fore mellem Bigerne , samledes, og hvorhen
Kystconvoieme bragte dem for derfra at Iores giennem
Skagerakket under saa stærke Bedækninger , som 0111stændighederne udfordrede.
Til Skibenes Convotering
mellem Hovedstaden og Provindserna samt langs Kysterne
af Norge brugtes især' de mindre Krigsskibe og Linieskibenes Barkasser , hvilke sidste paa tie korte Togter' i
Nord- og Ostersoen kunde undværes af de store Skibe,
og som for at erstatte Mangelen paa Smaafartoier vare
forsynede med Dæk.
Det Kol'II, som for kongelig Hegning transporteredes
mellem Provindsorne og Rigerne, blev beskyllet af smaae
Krigslal'lUil'I', der vare stillede til Feltcounuissuriatets
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Disposition. Den islandske og oversolske Fart beskyttedes
derimod af stærke Convoier, der ledsagede Koffardiskibene saa langt, som del' antoges at være Fare fOl'
fjendtligt Overfald. I Slutningen af Kri gen udstrakte
Convoieringen sig ogsaa til engelske og hollandske Skibe,
og disse Nationers Krigsskibe forenede sig med de dansknorske Ior at beskytte de Forenedes SMart, hvortil ofte
en betydelig Styrke blev anvendt, saavel af store som
smaae Krigsskibe,
Men uagtet disse Forholdsregler led den danske og
norske Snfart betydelige Tab ved de fjendtlige Kaperes
Mængde og Dristighed, som den svenske Regjering opmuntrede og befordrede saa meget som muligt. I Nordsoen giorde de Svenske saa mange Priser, at de ikke
alene dermed bestrede Udgifterne ved Eskadren i GUthaborg,
men at deres Kapere endog erhvervede sig store Midler,
Alene fra Bergen bleve under Krigen 26 Skibe erobrede
af de Svenske og 4 af Barbareskerne , hvorimod denne
viguge Handelsstad Ikke mistede et eneste Skib i den
skaanske Krig, især fordi Defensionsskibenes Indretning
da stod ved Magt op hjalp til at beskytte Sofarten
saa vel.
FOl' de danske og norske Kapere udstædtes i Aarene
171O og 1711 Reglementer, hvorved deres Pligter og
Relligheder fastsattes, ligesom det derved bestemtes,
hvilke Skibe del' Illaatte anholdes, hvorledes dermed
skulde forholdes, og hvilke der skulde erklæres for gode
Priser. Det befaledes -de kongelige Krigsskibe i Priissagel' at rette sig efter Kaperreglementerne, og 1711 udstædtes Bestemmelser for Delingen af Prilspengene , med
hvis Udbetaling det - som vi alt tidligere have seet imidlertid gik heelt misligt. Visitationerne og Auholdelserne paa Stien gave desuagtet Anledning til hyppige
KJager af de neutrale Magter, og Hollænderneforanledigede
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eudog , al nuglc Skibschefer 1712 mistede deres Commandoer og blcvc arresterede , U"CII al "Cl' dug oplystes
Noget ved de- derover filrtc Ludersågclser , som paadrog
dem videre Straf; Carl den 12tc udvidede i Aaret 1714
sine Kaperanordninger til Forbud mod neutrale Skibes
Handel paa Danmark og Norge, hvilket foranledigede
Frederik den Fjerde til 1716 al lage Bepressalier , som
vedvarede indtil Sverrig 1718 ophhrte al overholde sine
strænge Bestemmelser mod den neutrale Handel.
- Krigsskibenes Udrustning skete meesl i {(jobenlwL'lI ;
dog val' der' i Gliicksladl ogsaa en Soeqvipuge , hvortil
hlirte 1 Linieskib , l siOl' Elofregat og 2 mindre Fregaller samt 1-8 Jagter ; den norske Sbrlelension hestod
af 2 Fregattcr, 8-10 Galeier , 4 Brlgantiner og nogle
Snauer , Skjærbaade og mindre Fartoier , SOlll vare 1'01'deelte i Christianssand og Frcderiksstad , hvorfra de udrustedes for. at bruges paa de norske Kyster og i Nordsnen.
- Forud en de som Vagtskibe og til Hccognosrertng
og Convoierlng udsendte Skibe \ ar ugsaa Bovedflaatlen
næsten hvert Aal' i Socu. Ved de \i gligel'l' Foretagender
val' det især Geueraladmiral Grev Ulrik Uhristitu: Gyldenlove og Viceadmiral Peler Roben'; hvem kongen maatte
stole paa, Ogsaa havde de Dan ske i Schoutbynacht
Cltristen Thomnæsen Sehested: og sildigure i Schouthynacht Christia» Carl von Gobe! dygtige l\ nfO rel'e, I
Am'cl 1716 tlk den i Adelsstanden optagne Peter Jansen
Wessel en storre Virkekreds , og Iru denne Tid knytte
alle de vigtigste Begivenheder lil SOI'S i dennc Krig sig
til Navnet Tordenskjold.
- FU r's I i Apl'il 1710 udseudles 7 Linieskibe og
2 Snuucr under Yiceadmiral Rubet: til Ostersucn.
hvor S\ enske Skibe \ are meldte af llecoguosocerskihene.
J Efterat Fjenden val' jaget i Havn , uden at det kom Lil
nogen Fægtnlug , fUl'lc Rabcn cn Cuuvoi med Levnetsmidler
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til Norge, hvor del' herskede Mangel, tog de norske
Snfolk med tilbage til Kjubenham og krydsede derpaa ,
forstærket med 1 Linieskih, 1 Fregat og 1 Snan, i Nordsoen, indtil han midt i Juni stedte til llovedflaaden , som
samlede sig paa Kjugebugl. Der havde Gyldenliive midt
i Juli under . . in Commamlo 35 Linieskibe, 5 Fregatter
ug 15 mindre Skibe; men da de Svenske, ellerat Raben
havde forladt Nordsoen , forstyrrede Forbindelsen mellem
Danmark og Norge, sendtes Viceadmiral Bar(od sidst i
Maanedrn derhen med 6 af Linieskibene og 2 Snauer,
hvormed han rensede Farvandet; derefter vendte han med '
2 Linieskibe atter tilbage til Hovedflanden og lod de 4
andre samt Snauerne forblive i Nordsnen for at holde
bie med den svenske Eskadre i Gothaborg. Gyldenlove
holdt sig mellem K,jogebugt og Bornholm , og da det ei
VaJ' undvendigt at have Flaadeu samlet, saalænge den
svenske Hovedtlaade ikke val' i Soen, detacheredes
Eskadrer til Ostersoens forskjellige Dele, hvorved delle
Farvand beherskedes. . Kong Frederik onskedc imidlertid
enrlnu stedse at angribe Skeane og beordrede derfor
Gyldenlove aL sikkre Overfårselen af 6000 Mand russiske
Hjælpetropper , som vare luvede ham hertil , fra Danzlg
Iii Kjohenhavn, Imidlertid blev der Intet af denne Plan.
Vel afseilede Gyldenluve .den 14de September fra K.iogebugt ; men en Storm adsplittede Natten efter Plaaden og
nndte den til at vende tilbage for at istandsætte de lidte
Haverier ; disse vare saa betydclige., at 4 Linieskibe
maatle sendes til Kjuhenhavn som ubrugelige i dette Aar,
hvilket tidligere havde været Tilfældet med et andet.
Eller disse Uheld bestod Flaadeu ar:
90 Kanoner {Genadml. U. c. GyldslIlavs,
' Commandeur F. Trojel,
Frederlous Qvartus 110
.lAdn!ir~1 C. E. e, SlackslI.
,
) Capitain H. Brandt,

Elcphanten,

.
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Christianus QvIntus,
Dannebroge ~)

,

Justltla **) ,
Norske Love,
Mars,
Tre Lover,
Prinds Christian,
Sophie Hedevig,
Wenden,
. Dronning Lovise,
Havfruen,
Beskjermeren,
Ebnetzer,
Charlotte Amalie,
Anna Sophie,
Svanen,
Fridericus Tertius,
Oldenborg,
Tomleren,
Sværdfisken ,
Fyen,
NellebJadet,
Delmenhorst ,
Island,

{ViCeadmiral H. Beei«,
90 Kanoner, Capltaln L. C. U1feldt "
Com. Iver HuitfeJdt Trunissen ,
82
{Viceadmiral
N. L . Barfod ,
86
Capilain L. Walchendorf,
70
Comcapt. C. Christophersen,
70
Com. J. Liebedantz ,
Comcapt. E. Deichmann,
72
66
Comcapt. U. J Tambsen,
66
Comcapt, C. C. v. Gabel,
{SChoutbyn.
o. Judi chær ,
72
Capt, W. v. SchindeJ,
70
Comcapt. M. Sehestedt ,
{SChoutbyn.C. T. Seheøledl,
70
Capt, C. Koningh,
64
Com. D. J. \nister,
64
Com. H. Gude,
56
Capt. J. Wibe,
56
Capt. F. Friis,
56
Capt. H. J. Snidstorpb,
52
Capt. N. C. Boomfeldt,
50
Capt. M. Bille,
Capt. S. C. Hagedorn ,
50
Capt, H. Knolf,
50
52
Comcapt U. Kaas ,
50
Capt, R. Krag,
50
Capt, C. T. Carl,
50
CUJncapt. A. RosenpaJm.

26 Linieskibe med 1714 Kanoner , foruden 5 Fregallel', 6
Snauer og 7 Brandere, Men af disse vare de fleste paa
Grund af det stormende Veir imaadelig Tilstand ; eet
Linieskib havde Nodmastel', og paa to andre vare Fokkemasten og Bugsprydet beskadigedeøu J. Ogsaa Skibenes
*) DantlefJl"oges Fukkemast var knækket i stumren
"") Juetiti« havde ener Stortnen maattet opsætte Nodmaster paa
Kjogehllgt.
,,*" ) lluvarlerne pna Flaaden vare dette Aar saa betydelige, Ilt de
Ioranledtgede en Undersdgelse , hvorved det hlev oplyst, at
Rundholdterne og TakkeJadsen iii Skibene el vare lilborligt
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Besætninger vare i en slet Forfatning; Provianten og især
Oliet, som var medgivet Flaaden, val' saa daarligt , at
Bespiisningen i Forening med Mangelen paa de fornOdne
Klæder foraarsagede betydelige Sygdomme blandt Mandskabet, saa at 1/7 af Skibenes Besætninger vare enten'
sJge i Land eller paa Sygelisten ombord. I denne Tilstand val' Flaaden efter megen Anstrængelse nelop
bleven færdig til at benytte rul'ste Leilighed til at seile til
Bornholm for derfra at dække (len fra Danzig ventede
Troppetransport og laa til Ankers paa Kjogebugt paa
9 Favne Vand udenfor Skoven ved GjUrsllh'.
Men den -ide October KJ. 10 Formiddag saaes den
svenske Flaade , som den 1ste val' lobet ud fra Carlskrona , at komme Oster fra med en Irisk Kuling af
Sydost. Den commanderedes af Waclumeiste» selv og
bestod af:
Enighelen ,
Princessau Hedvig,
\renden,
Prin Carl Frederik,
Fredrica Amalia,
\\'estmanland,
Wachtmeistpr,
Giilha Leyon ,
Prins Carl,
Giltha,
Carlserona ,
Skånp,

Kanoner, Admiral de Pro II ,
Capitain Husman ,
72
Commandeur C, Haab,
76
Baron C. H. Wachtmeister,
6·1
!'apitain M. Henck,
fi2
Capilain O. v. Unge,
.18
Capitaln C. G. Ulric,
!Jti
{Genadm. GrH H, Wach.lmei,ter,
, I
Capltaln Grundol,
!JO
Admiral , Baron C, Spllrre,
72
Capilain Llderlus ,
72
Commandeur Pley ,
li2
I>apilain, Baron Ankersuerne ,
!lU

80

proportionerede eller rigtigt plarerede , at der ei iagttoges den
tilbiirlige Oecunumle med Takkeladsen og Seilene, og at Cheferne
egenmægtig loretoge Forandringer veu Takkeladsen og Apterlugerne. For ut hemme disse Uordener for Fremtiden, bier
Holmens Administration rorandret, og Schoutbynarh! Q, Judie/lær
Holmens Chef, ligesom faste Reglementer og Bestemmelser
indflirtes for Skibenes Bygning. Indretning og Udrustning.
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Brehmen,
Pomern,
Sverrige,
I'rinse ssan Ulrica ,
Xordsljer nan,
'Smålnnd ,
Tre Cronor ,
Siirlermanlnnd,
Verden,

68 Kanoner, Capitain W. G}lIenskerl1,
Capitain von Gertten ,
56
84
Yiceadmiral Werfl(eldl,
!lU

Srhoutbynacht

71i
66
90
51;
54

Cupitain Psllander ,
Capltain Brannjan , .
Viceadmiral C, RUUlh,
Capilain von Frischen,
Capilain Sjiisljerna.

---_._---
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21 Linieskibe med 1530 Kanoner foruden Fregatter, Snauer
og Brandere. De Danske havde saaledes vel næsten 200
Kanoner flere end Fjenden, men medens VOI' Flaatle val'
i en maadelig Forfatning, kom de Svenske lige Ira Havn
med friskt Mandskab ombord,
Da denne Flaade kom i Sigte , troede de Danske
fOl'sl, al det Val' Koffardiskibene, det' kom Ira Danzig;
men da de saae, at dl'l val' Fjenden; kappede de deres
Ånkcrtougc og soglr. al komme i Slagerden Nordost hen;
11 da Farvandet imidlertld val' meget sncvert , vilde del ei
ret lykkes"}, Wachtmei ster nærmede sig paa 1\/'1. I\'liil,
hvorpaa han dreiedc iii Vinden Nordost hen, !\led Force
af'Seil sugte G)lrll'nll.llc al naae op lil Fjenden og al faae
LmcII fl'a ham; men da \' endlugerne paa Grund af
den stive Knling utaalle skce for Vinden, gik delle kun
langsomt. Under denne Krydsning beskjod Klokken 2
del svenske G.'nel'aladmil'alskib og dels Sceundanler
Dannebroqe, 5 0 111 stra x svarede Fjeuden ; mcn næppe
havde det skudt nogle Skud, 101' del kom i Brand , f01'modcntligl ved Ilden fra sine egne Kanuner , og efter
*) f;}'ldenliive havde lært de '~ye,'e Flaadeevolllliofler paa den

\

franske Flaade og indf6rte dem i Danmark ; han iivede ofte sine
lJnIcierer i dem, og Skibsjournalerne omtale, at Guneraladmiraten og Admiral v. SlOcken holdt Forelæsninger ("Pas sinring")
ror~Of1lciererne.
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t Times Forlnb sprang Skibet med sin hele Besætning i
Luften Cl). Delle skete midt imellem begge Flaader Iii
Luvart af den danske. Hvis Huil{eldt havde lagt Boret
op og holdt ind paa grundt Vande, kunde derved vis!
Besætningen (700 Mand) være reddet; men for at npnaae
delte, maatte han ikke alene passere glennem den i et
snevert Farvande sammentrængte danske Flaade, men
ogsaa dens i Læ endnu mere indknebne Transportskibe ,
og delle kunde han næppe have gjort med sil brændende
Skib uden at udsætte sine Landsmænd for ogsaa at
komme i Brand, At han foretrak al blive paa sin Post,
indtil Dannebroge spl'ang, har' med Rette gjort ham
'"Uill)delig og beviser, at han til sidste Aandedræt fulgLe,
hvad han tidligere skrev iii sin ' Kongu: "Jeg, en indfBdL
Underdan, af yderste Evne forbunden som mine Forfædre,
vover Liv og Blod for min naadige Konge og Fædrelandet".
Imidlertid tiltog Kulingen saa meget, at Skibene maatte \
lukke deres underste Batteriers POI'le; 2 svenske Linie- I
skibe (Prinsessan Ulrica og Tre Crouor) kom i en Kovending paa Grund Syd fOl' Dragoer , og Klokken 5 E. M.
ankrede begge Flaarler omtrent 1 Miil fra hinanden, de
Svenske til Lui art, og Gyldenlove hUiel'/' oppe paa K.jl)gebugt paa 7 Favne Vand, uden al det kom iii nogen videre
Træfning.
Dagen efter , den 5Le, blæste del atter fra Sydost
saa haardt, at Flaaderne Intet kunde foretage mod hinanden,
I

*) For at besilrge Skibenes Fornedenheder og have Tilsyn med
Regn skabsvæsenel , fulgte den Deputerede i Generlllcommissarlatet , Eta tsraad O. Hanøen , merl FJaaden; han var ombord
i Dannebruge og omkom paa dette Skib. - [ Tornquist's
"Utkas t til Svenska FloUas Siil · Tiig" berettes, al Krigskassen
med mere end 160000 Rbd. lables med DannelJroge j men
herom tindes int et Spor i vore Arcbiver. - Den almindelige
Beretning om , at Dannebruge IRa for Anker , er ~tig.
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men maatte forblive til Ankers. De Svenske fik imidlertid
Mandskabet af de Dagen fUl' strandede Skibe bjerget og
stak derpaa de to skjnnne Skibe i Brand, uden at GyldenIiJve kunde forhindre det. Den 6te kunde heller ikke
udrettes Noget; men Wachtmeister bemægtigede sig en
Deel Transportskibe , som uvidende om, at den svenske
FJaade var i Farvandet. kom, dog uden Tropper , fra
Danzig og nu IUb lige i AI'mr.ne paa Fjernlen. Om Naur.n
sendte de Svenske uden Virkning 6 Brandere mod den
danske . Flaade, og da Velret bedagede sig den 7de,
lettede Wachtmeister og krydsede ud eftm' Falsterbo,
Forgjæves sngte Gyldenluve at naae ham hele Dagen og
den paafblgende Nat. Den Sde : klarede Wachtmeister
Falsterbo og seilede hjem til Carlskroua , da Flaaden var
slet forsynet med Proviant, og han intet Haah havde om
at udrette Noget mod de Danske.
Med et Tab af 2 Linieskibe paa svensk og 1 Linieskib samt 40 ballastede Transportskibe ") paa dansk Side
endtes saaledes dette Mude. Imidlertid V3l' Aal'stiden
rykket saa langt frem, at Angrebet paa Skaane maalte
opgives, og saasnart man fik Efterretning om, at de
Svenske vare komne til Carlskrona , seilerle Flaaden til
KjUbenhavn, og midt i November vare alle Skibene indenfor
Bommen.
- Pesten i Carlskrona forhindred e det paafUlgende
Aar 1711 den svenske Flaarle fra al komme iii Snes fUl'
i Slutningen af Aal'et. Derfor gav man sig i KjUbpnhavn
god Tid med Hovedtlaadens Udrustning.
Viceadmiral
Sehestedt blev derimod midt i Juni sendt med 10 Linie.
skibe, 2 Fregatter og 4 mindre Farteler til Nordsøen,
hvor dog dette Aar Intet af Vigtighed forefaldt, med
*) 25 Transportskibe bleve erobrede ,

paa Strand,

brændtes. og t 4 jagedes
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Undtagelse af al Linieskibet Slesvig med sin Besætning
blev borte under en Storm i October Maaned,
Men Opmærksomheden var delte AaJ' især henvendt
paa Krigen i Pommern ; de Ailierede beleirede Wismar
og vilde angribe Stralsund, hvortil dog manglede Ilet
Iornodne Skyts. Den 13de Juli afseilede derfor Gyld(tnlove med 22 Linieskibe, 4 Brandere og 2 Hospitalsskibe
til OstersUen, hvor 4 Linieskibe og 2 Fregatter af Nordsnes
eskadren samt 4 tidligere udsendte Fregatter foruden nogle
Smaafartnier stedte til Flaaden. Det var dens Bestemmelse
deels at forhindre Troppe- og Ammunitionstransporler fra
Sverrig til Pommern, deels at sikkre Overtorselen af
Artilleri til Stralsunds og Wismars Beleiring og understntte den paatænkte, men ei udfurte, Landgang paa Bygen,
Saalænge den danske Flaade val' i Snen, kom vel ingen
betydelige svenske Transporter til Pommern, Men da
Flaaden af Mangel paa Proviant, og fordi man ikke troede,
at den svenske Flaade kunde komme i Soen, var vendt
tilbage til KjUbt'uhavll paa 6 Linieskibe nær, bragte den
utrættelige Wachtmeister mod Forventning med 24 Linieskibe, 4 Fregatter og 2 Brandere Undsætning til det
betrængte Wismar og Rygen. Den danske Flaarle afholdtes
af Moc.lvind fra at komme til SUes, fUr han igjen var
vendt tilbage til Carlskrona efter lykkeligt at have fuldrurt sin Expedition, som Eskadren i Ostersoen havde
været for svag til at forhindre. Ogsaa med Al'tilleriets
Overtursol gik det uheldigt for de Danske, da Skibene
slet ikke naaede deres Bestemmelsessted, De i denne
Anlec.lning foretagne Undersugeiser angive Modvind, Storm
og uforudseelige Omstændigheder som Skyld heri ; men
de slette Foranstaltninger , især' fra Geueralcommlssariatets
Side."}, have unægtelig ogsaa havt deres Deel deri, hvilket
*) Det i Silvæsenet ukyndige Generalcommissariat havde uden at

raadfllre sig med Admiralitetet tragtet skarptbyggede Skibe til
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ogsaa foranledigede, at Sneteten fra den Till af fik sil
eget Commissariat.
- Fru de svenske Hmne ved Sku!lemkkct vare
hidtil kun enkelte Krigsskibe og Kapere udsendte, Men
i del næste Am', 1712, udrustedes under Conunaudo af
Vlceadmiral Grcv Lnoenhaupt hele ,den svenske Eskadre
i Gnthaborg , og 1111 forefaldt del' en Affalre , som furtjener
al omtales.
Commandeurcapitain HUlI,< fCno{f havde nemlig paa
et Rrcognosceerlogl i Skagerakket med 1 Linieskib , 2
Fregatter og 2 Snauer bragt 19 Koflarrliskihe fra Frederiksværn til Frederikshavn, og merlens han hel' samlede
en COlIVoi, som skulde fl}I'CS til NOI'ge, viste sig ljendtlige Skibe udenfor' den 11le Mai Klokken 5 om MOI'gcnen.
Paa samme Tid ankom heldlgvlis nogle fra Kjl)benhavn
udsendte Recognosceerskihr, SOI1l strax forenede sig med
Knoif. Han lod nu de mindre Farttlier blive paa Bhedeu
for al bps k) III' de dPI' liggende Koffardiskibe og gik
Klokken 100m Formiridagen Fjenden imOdl' mrd:
Fyen ,
Silridderen,
Leoparden,
Rune,
Lossen,

52 Kanoner , Conuuandeurcapltaln H, KlIoR',
28
Capitaln S. H. Lange,
24
Cnpltaln C. Sahlgaard ,
3U
Cupltelnlleutenant J. A. v. Paulssen ,
24

Caphainlleutenant F. Neuspltzer,

5 Skibe med 1&8 Kanoner,
I De
fjendtlige Skibe lrorte til Lnveuhaupts Eskadre ;
de commanderedes af Schoutbyuacht Sjobltu/, og vare
folgende:
Calmar

med 46 Kanoner ,

Fredrlch

SIt'ttln

-

5U
46

nt transportere Artilleriet. Disse dybtgaaende I'arliiit'r kunde
ei kumme frem i de flakke Farvande langs Kysterne ; men
DIaatle 'l'ers over Silen, hvilket imidlertid Vinden lig Yelret
forbindrede.

.
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med 44 Kanoner,
Warberg
Stenbocken
36
Elfsborg
36
Charlotte
30

7 Skibe med 288 Kanoner, altsaa 130 flere end Knoff.
Stille forhindrede MUdet med Fjenden indtil OlU
Eflermiddagen , da en liden Laring fra Nord salte Sjoblad
istand til al lette og holde ned paa de 1 MiiI i Læ lit
Ankers liggende danske Skibe. Knoff havde Mangel paa
Offlcierer og Underofflcierer og besluttede derfor al lage
imod Fjenden til Ankers. Derved blev del muligt fOl'
Sjoblad Klokken 6 al rette Angrebet alene mod de til
Luvart liggende Fyen, Snridderen og Raae, meden Stille
og stærk Strom forhindrede de andre danske Skibe i al
staae dem bi; men kjækt værgede Knoff og hans Staldhrodre sig mod den overlegne Fjende, og efter 2 Timers
Kamp trak de Svenske sig tilbage i saa beskadiget
Tilstand, at de maaue snge Havn. Del danske Tab val'
4 Dnde og 40 Saarede , hvoraf dog den storste Deel hid!'lil'le derfra, al en Kanon sprang, og al der gik lld i
nogle Karduser paa Fyen.
Knoff' fl)rle derefter sin Convoi lykkeligt til Frederiksværn, og da man i KjUbenhavn ind aae, al Nordsneseskadren behovede Forstærkning for al modstaae LUvenhaupt, sendles 2 af Hovedflandens Linieskibe til Nordsneu,
hvorved den danske Eskadre , over hvilken Schoulbynacht
oV ~I'log Commaudoen, kom til al bestaae
D. J.
af 5 Linieskibe , 6 Fregatter, 4 Snauer og en Deel Smaafarmier , med hvilke del' ogsaa vare forenede 3 russiske
Kaperfrega tter,
Efterat de svenske Skibe havde faael den lidte Skade
repareret , lob Lovenhaupt ud med sin hele Eskadre ,
beslaaende af 7 smaae Linieskibe, 1 Fregat og nogle
Smaafartoier og spillede nogen Tid Mester i Nordsoen ,

wuu«
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uden at Wllster fulgte den kjække Knoffs Exempel, Sit
forste og rigtige Forsæl al opsuge Lovenhaupt i Nordsoen
opgav Wilster under del Paaskud , al Vulingen paa Prinds
Carl (hans Flagskib) val' saa slappet, at han ikke kunde
flh'e tilborligt Seil, Ilerefter vilde han blokere de svenske
Havne og passe Lovenhaupt op, naar han vendte tilbage
fra Doggersbank , hvoI' han havde gjort l1C1'e norske
Priser. Men ei heller delle udfurte han, og lod den
svenske Eskadre med en Convoi undslippe til GUlhabOl'g
uden at angribe den liltrods for de ham underlagte
Skibschefers Forestillinger og del afholdte Krigsraads
Beslutning. Derfor beordredes Schoutbyuacht F. li'ojel
til Nordsnen fol' al ani\~e Wllster og i denne Anledning
al foranstalte Krigsforhorer optagne, Efterat være kommen
til Kjtlbenhavn blev Wilsler arresteret paa Gammelholm
og af en Overkrigsret doml fl'a sin Charge, Denne DOIll
formildede Kongen til Afsked i Naadc; men desuagtet
gjorde W ilster sig skyldig i aabenbart Forræderl mod sit
Fædreland ved al gaae i Fjenden s Tjene ste, I Slaget
under Pommern 1715 val' han den svenske Admirals
Secundant og "slog" - som den danske Admiral skrev om
ham - "for de Svenske som en Soldal og tilfbiede os
hel' paa Skibel megen Skade". Som svensk Viceadmiral
fi)\' te ha 1716 en Eskadre bestaaende af 14 Linieskibe ,
hvormed han Intet udrettede mod en svagere dansk Eskadre,
og traadte senere i russisk Tjeneste, i hvilken han dl.\de.
- Hovedinteressen var imidlertid dog ogsaa delle Aar
henvendt paa Krigsbegivenhederne i Pommern. }o'OI' at
hindre Troppe- og åmmunitionstransporter fra Sverrig
og beskytte Handelen afseilede Viceadmil'al Barfod med
8 Linieskibe og 1 Fregat den Ste Mai fra Kjobenhavn til
Ostersnen , hvor han forenede sig med 3 andre Linieskibe
og l Fregat , del' tidligere vare udsendte til Sofartens
Beskyttelse. Med denne Eskadre convoierede Barfod til

3ti

NYDYBS EROBRING 1712,

Pommern de fladgaaende Skibe og Pramme, som under den
tilViceadmirul allerede Aaret i Forvelanudnævnte Sehestedu
Commando skulde understotte deAlliel'edes Operationer det',
Langs med Pommerns Kystfra Strålsund til Swinemiinde
strækker sig i sydostlig Retning Oerne Rygen og Usedom,
og mellem disse ligget' den lille Budn, som ved en Orcan
1309 skiltes fra Bygen. Derved dannedes tvende LUb,
hvoraf det nordvestligste kaldtes Nydyb eller det vesllige
LUb til Forskjel fra del nstligere mellem Rudil og Usedom.
Den 28de Juli ankrede Senestedt udenfor Nydyb med:
46 Kanoner, JViceadm. ~, T, Sehestedt,
)Comcap. C. T. Carlsen ,
Kongens Jagt Kronen , 24
Capitaln :\I. Gude,
Christiansli ,
26
Capltainlteut. P. Goutsell,
20
PremJleut. R. Jansen ,
Phnenix,
Gravensteen,
14
l'r emlieut. F. Bllysen ,
. Arken Noa**) ,
16
Capitain J. J. BAch,
Helleflynderen *") ,
14
Capl/ieut. C. Windvaldt.
12
Ebenetzer**) ,
Capitain J. J. Baastad.
Ditmarsken*) I

8 Skibe og Pramme med 172Kanoner f ol'll den 1 Bombardeer,
6 Hukkerter og Linieskibsbarkassertilligemed 3 Brandere t),
Da Senestedt ankom til Nydyb , fandt han hel' til
rndWbets Forsvar fnlgende Skibe stationerede under Commandeur Michael Henoks Commando:
Stralsund , 30 Kanoner, commandeur III, Henck,
Anklam , 3 0
Capitaln Suhm,
Sl. Thomas , 30
Capitain Piber .
var bygget i Neumllhlen 1704 og var et for Elben
bestemt og derfor fladbundet Linieskib med 24.'/];d!ger paa
underste Batlerie; det hilrte til Slieqvipagen i GHickstadt og
laa 11 Fod over Livet i Vandet.
**) Arketl Noa var et tremastet Sk)'tskib, indrettet af Judlcbær;
det havde eet Batteri med 18.'/]; Kanoner, som. naar det skulde
over Slien, maaue nedlægges i Bunden deraf. Hellejlynderen
og EbenetllSer vare Skytpramrne.
t) Fregatten Ornen var af Bnrfod detacheret til Sehesteds Asslstance, men tog ingen virksom Deel j Angrebet.
*) Ditmarsken

(3*)
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St. Johannes,
Witduven,
Jomfruen,
Sjllkanen,
do.
En Pram,
En Galiot,

30 Kanoner, Lieutenant Schllttej
Lieutenant Unbehagen,
14
Lieutenant Fågerman,

22

8

8
6
6

to stralsundske FI'egattel'~) og Pramme med 184 Kanoner,
foruden 1 Bornbardeer og 1 Kreiert; desuden understonedes de svenske Skibe af et Landbaneri paa Rygens
Sydostpynt , og Henek havde benyttet Gl'Undene til at
lægge sine Skibe saaledes, at de ei kunde angribes af
de stnrre danske Skibe.
FOl' at kOllIIIIe i Forbindelse med de Alllerede maalle
Fjenden fnrs: fordrives fra sin Stilling, og Sehestedt anvendte derfor den 29de og 30le Juli til at reeognoscere
Farvandet, lelle sine dybtgaaende Skibe og gjUre Skyl- '
skibet og Prammene færdige til Angreb, Da el af de
fjendllige Fartnier val' kommet paa Grund under en heftig
Tordenbyge, og derved l~jcndens Iordeelagtige Stilling
kom Nogel i Uorden , lod Sehestedt Skylskibet og Prammene den 31Le om MOI'genen Klokken 71/ 2 varpe op mod
Fjenden, og da de vare paa Skud Klokken 81/ 2 , begyndte
Angrebet. Med label' Kuling af VNV. lettede han med
de andre Skibe for al secundere Prammeue, men kunde
paa Grund af Landbatteriets Ild og den skralle Vind ikke
komme ind af det snævre og med blinde Ånkere forsænkede Dyb. Fæglningen mellem Henck og Prammene
vedvarede ligetil Milrkel faldt paa. De Svenskes Tab
angives iii 30 Dnde og 68 Saarede , og de danske Pramme
*) Over de flakke Grunde Inngs den pommerske Kyst fra Stralsund

og ned til Stettinerhavet kunne kun IIndgaaende Skibe konune
trem. Derfor holdt Sverrig en Deel snndnnne i Pommern
byggede. Skibe, SOIll i de Tiders Beretninger kaldtes "Stral.
Bundøke Fregatter",
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havde 8 Dræbte og 15 Qvæstede s), hvorimod de ovrige
danske Skibe ingen Folk mistede. Den næste Dag forhindrede atter Vinden de storre danske Skibe fra at angribe Fjenden, del' ligesom de danske Pramme havde
nok at bestille med at reparere den lidte Skade. Dog
angreb de 2 svenske SJOkaner og nogle' mindre Fartdier
Prammen Ebenetzer Klokken 1 1/ 2 E. M.; men da denne
blev understottet af Gravenstein , Phoenix og en Hukkert,
trak Fjenden sig tilbage, Da Henck imidlertid den fnlgende
Nat endmere forsænkede det vestlige Indlob , lod Sehestedt
Skytskibet, Prammene og Smaaskihene snge hen til det
ostlige LOb mellem Budo og Used 0111 fol' at angribe
Fjenden fra den anden Side. Derved nndtes de Svenske
til at forlade deres Stilling, og den 5te August trak de
sig tilbage til Palmerortk paa Rygens Sydkyst.
Men ikke heller denne Stilling kunde de forsvare; thi
efterat Senestedt havde ladet den i Nydyb sunkne svenske
Kreiart optage, holdt han den 6te ind ad dette Farvand
med de stnrre Skibe og ankrede paa Greifswalde Rhed,
og herfra nodte hall den l7de August Henck efter et Tab
af 70 Mand til at trække sig hen under Stralsunds Ka-noner, Den danske Eskadre havde saaledes tilveiebragt
Forbindelsen med den allierede Armee, som indeslutlede \ ,
Stralsund, og man kunde nu uhindret til sucs bringe
hiin Artilleri og Krigsfornudenheder.
Fol' at understone de Alllerede forblev Eskadren i
Pommern ikke blot dette Aar , men den største Deel af
det fOIgende. Sehestedt forlod vel personligt Stationen i
Slutningen af Aaret , men beholdt desuagtet Overcommandoen; under ham commanderede Commandeurcapitain
C. 1: Carlsen, og efterat denne den 29de Marts n. A. var
dræbt i en personlig Strid af den russiske Generalmajor

I

*) Arken Noa og Ditmarskens Journaler i Admiralltetsarchivet.
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Baron VOII Staff', kom Comrnaurleurcapitaiu A. Rosenpalm
i hans Sled. 'Chrislianso og Euenetzer , understunede af
de ovrige danske Skibe, dækkede de Allicl'ctles Landgang
paa Rygen den 23dc Juli n. A., hvad Henck ei kunde
forhindre, og fI.lrsL da de Ållierede efter et frugteslust
Anslag mod Siralsund trak sig tilbage, forte Rosenpalm
i November n. ,\ . Eskadren lilbage Lil Kjnbenbavn 0).
Senestedt havde sanledes kun liden Glæde af sine Anslrængelser, da Hovedhensiglen , Rygens og Stralsunds
Erobring , ikke opnaaedes , og 11I1 da de Danske aller
forlede Farvandel , toge de Svenske det paany i Besiddelse.
De Allierede og især Busserne huserede slemt i Pommern
under OpholdeL del', og OI'dl'C1' fra Senestedt til Carlsen
og Rosenpalm om at snge at forhindre .dette, dog uden
at stede Busserne, vidne om Kong Frederiks Mishag
dermed 00) .
- Imidlertid lykkedes ti..t den virksomme WachtOlllister i Forening med Seierherren ved Helsingborg 1710,
den i Sverrig da meget gjældeudc Fcllnwrchal Grev
Afagnus Stenboek , at tilveiebringe Midlcr til at urlruste
en betydelig Si.I- og Landmagt fol' demred al undsætte de
svensk - lydske Provindser , og da man i Kji.llJenham erholdt Underretning herom, anvendtes alle Kræfter til at
foroge Barfods Eskadre i Ostersoen. Den 13dc August
heisede GyldcnlOvc sit Flag paa Elephanten og seiledc til
KjUgcbugt, hvor Barfod stndte Lil ham. Flaaden overforte
forst det Skyts, som Frederik den Fjerde sendte til SLJ'alsunds Bcleiring, og blevderpaa underlagt den russiske Czar,
Denne befalede GyldenlOvc at beskytte de Allieredes fore*) Kongen af Poten betalte til Eskadrens Underholdning 12800 Rbd.
maan edligt.
**) Ditmarskens Ordreprotocol i Admirnlitetsarchivet, aftrykt i
"danske :Uugazins 3die Række" J1I, 31.
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havende Landgang paa Bygen D) ; men da Sachserne ei
opfyldte den Forpligtelse, de havde pautaget sig, at levere
de fornedue Iladgaaende Fartnier , maaue man opgive
Foretagendet• . Eftarat Czaren havde besogt Flaaden , forlod Gyldenlove deu 26de August igjen den pommerske
Kyst og seilede med sine 16 Linieskibe til Bornhoim. for
derfra at iagttage den svenske Flaade, som endnu laa i
Carlskrone.
Den 3die September lub Waclumeister ud med 24
eller 25 Linieskibe ~~) , og næste MOl 'gen kom han med
I\'lel'sseilskuling af Ostenvind i Sigte af den danske Flaade,
der laa til Ankers mellem Bornholm og den svenske Kyst.
Gyldenlove lettede strax og satte sig i Slagorden; men
da 'han ikke fandt det tilraadeligt at indlade sig i Kamp
med den overlegne Fjende saa langt fra Oresundet, trak
han sig i god Orden tilbage til KjOgebugt, forfulgt af
Wachtmeister. Paa dette Tilbagetog blev Flaadens agterste
Skib Tomleren J som var en slet Seiler , angrebet af 2 af
de bedstseilende svenske Skibe; men da de 2 nærmeste
danske Skibe kom Tomleren til Hjælp, trak Fjenden sig
tilbage. Saaledes reddedes delle Skib , men en med Ballast
ladet Barkasse og Hospitalsskihet, som ikke kunde fijlge
Flaaden, faldt i Fjendens Hænder , efterat dog Folkene fbrst
havde reddet sig i Fartnierne. Om Aftenen ankrede Wachtmeister under Trelleborg ved den skaanske Kyst, og
Gyldenlove mellem Mijen og Stevns.
Den 5te trak den danske Flaade sig op under Dragoer,
hvoI' den lagde sig saaledes, at den kunde forsvare
*) I det kongl, Geheimearchiv opbevares dette Document, som

ogsaa er altrYkt i "Danske i\Iagazins 3die Række" III, 30.
"*) De d«nske Rapporter angive den svenske Flandes Stilrrelse til

25 Linieskibe ; Elepharltens Journat aumrer den for at have
bestaaet af 27 Seilere, hvoraf 24 af Linien; men Tornq"ist
Indremmer kun, at der har været 19 Linieskibe.

40

1709-20.

Drogden. Herfra sendte Gyldenlove Tomleren til Kjtlbenhavn, hvor Besætningen traadte OVe!' paa et fol' Flaaden
nyttigere Skib. Da det imidlertid kun val' Wachtmeister
om at gjnre al afholde Gyldenlove fra at fOI'U1'oHge
Skibene, del' overfutte Stenbecks Tropper , holdt han sig
til den 7dc paa KjUgclmgt Qc) og gik derpaa Transportt1aadcn lmnde.
FOl' at sætte Gyldenlove istand til al maale sig med
den svenske Flaade bleve 2 Linieskibe sendte til ham fra
Kjtlbenhavl1, og da Lnvenhaupts Eskadre VaJ' oplagt i
Gothaborg og Mandskabel sendt til Carlskroua , erholdt
ogsaa Nordsueseskadren Ordre til al forslærke Gyldenlove.
Den 12le September kom Schoutbynaeht Trnjel med 5
Linieskibc og 4 Fregatter fra Nordshen Iii Hovedflaaden ,
som derved kom til al bestaae af 23 Linieskibe, 6 FI'egaltel'QcQc), 3 Brandere og 2 Hospitalsskibe. Men rul'sl
den 23de lillod Vinden Gyldenluve at forlade Drageer
for al opsuge Wachtmeister , saa at denne derved fik Tid
*) Under Miien stiidte en af GyldenIilvcs Krydsere,

Fregatten
Heiret« paa 24 Kanoner, Captlieut. Jens Rosenpalm , den Sde
September paa det svenske 64 Kanonskib Fredericø Amøliø,
hvilket det imidlertid lykkedes Rosenpalm at undseile. Strax
efter traf Heiren paa den svenske Fregat Phoeni:c paa 30 Kanoner, som Bosenpulm ogsaa heldigt slap fra, dog med et Tab
af 3 DOde og 7 Saarede. Men næppe havde han undgaaet disse
2 Fjender, fOr han paany maaue indlade sig i Kamp, og her
gik det ikke saa heldigt. Fregatten Heit«« Orll, ngsaa paa
30 Kanoner og 12-'l1idigere paa Batteriet, opseilede ham nemlig,
og efter 2'/~ Times huardnakket Kamp sank lieiren under Stevns;
dog bleve SO Mand af Besætningen bjergede af de Svenske.
__) Pua dette Togt i Ostersiien fik Lieutenant P. J. We888l, som
rommanderede Fregatten Lovelldahls Gølei paa 20 Kanoner,
Leilighed til at udmærke sig ved Mod og Activitet, hvorved han
erhvervede sig en Beskytter i Gyldenlllve, der siden tog sig af
ham, da hans :\lisundere siigte at standse ham paa den glimrende Bane, han som Tordenskjold senere ' betraadle.
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til at bringe Transportf1aaden til Rygen, hvor 10000
FUrst den 28de~)
Mand under Stenbock landsattes.
medtes de fjendtlige Flaader og maneuvrerede i 3 Dage
mod hinanden mellem Muen og Rygen. Wachtmeister
bestræbte sig blot fOl' at forhindre Gyldenlove Ira at angribe Transportskibene , som endnu laae under Rygen og
landsatte Kngsfomndeme , hvormed de vare ladede, og
vilde ikke udsætte sig for et Slags uvisse Udfald; thi hvis
dette faldt uheldigt ud fur de Svenske, var den vigtige
'fransportf1aade tabt; GyldenlUvc havde endnu, uagtet den
erholdte Forstærkning , 1-2 Linieskibe færre end Wachtmeister , hvis Skibe desuden vare stnrre , og han maatte
derfor gaae forsigtigt frem. Ingen af Parterne hastede
derfor med at fremskynde et afgjnrende Slag, men sngte
at afvinde hinanden Luven, fordi det stod .i dens Magt,
som val' til Luvart, at bestemme Slaget. Med den nordvestlige Vind holdt GylOenlUve sig vestligt i Farvandet,
og da Vinden den 29de om MOI'genen IUb om til Sydvest,
lykkedes det ham at komme mellem den i Læ værende
svenske Flaade og Transporlskibene, som laae under Kysten
paa Vestsiden af den nordlige Deel af Rygen, som kaldtes
Witlow.
Gyldenlove detacherede da Fregatterne Raae, Suridderen, Ornen , LUvendahls Galei og Snauen Maagen
med en Deel af Flaadens armerede Chalupper mod den
fjendtlige Transportflaade, medens han med Linieskibene
holdt sig i god Orden mod den svenske Hovedllaade,
med hvilken det dog ikke kom til noget Slag, men kuu
til en ubetydelig Fægtning mellem den danske Al'I'iel'garde
under Viceadmil'al Raben ~~) og den svenske Arriergarde.
*) Elepbantens Journal i Admiralilelsarcbivet.
**) SlIkrigsprocureuren C"Silfiskalen") fulgte med Flaaden, og det

var barn paulagt at anlægge Sag mod Enhver, som forslImte
Noget. Denne Embedsmand anklagede Chefen for Avantgarden,
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Det lykkedes de detacherede Fregatter og Fartnier at bemægtige sig en Deel af de endnu ikke udlossede Transportskibe , som, tildeels fordi Skipperne vare i Land, ei
adlede Wachtmeisters Signal al holde ned til ham. Antallet af de erobrede og udelagte Transportskibe angives
af de Danske Iii henimod 80 (o), men af de Svenske kun
til henimod 30; men ligemeget, Stenhook herovedes derved en vigtig Understottelse, hvilket havde en væsentlig
Indflydelse paa hans sildigere Ulykke. Den svenske Flaade
seilede derefter tilbage til Carlskrona , hvorimod Gyldenlove forblev paa Kjogebugt til midi i December for at
vedligeholde Forbindelsen med Eskadren i Pommern. I
Slutningen af Aaret oplagdes Flaaden i Kjohenhavn,
- Grev Stenbeck forlod Pommern for lgjenuem
Mecklenborg at angribe Danmark, og seirede den 20de
December ved Gadebusch. især paa Grund af de sachslske
Hjælpetroppers Feighed; men fulgt af de allierede Tropper
marcherede han efter at have Nallen Iii den 9de Januar
1713 opbrændt Allona gjennem Holsteen og kastede sig
ind i den .stærke gottorpske Fæstning lonnill[J. Frederik
den Fjerde var derfor i Begyndelsen af Aaret 1713 beskjæftiget med i Forening med russiske og sachsiske
Hjælpetropper at bekæmpe denne farlige Fjende, FOl' at
beherske Eideren fra Susiden anvendtes 5 af de til den
gluckstadtske Sneqvipage horende Jagter tilligemed 5
Yiceadmiral Bar{od, for at have været Skyld i , at det el kom
Ul almindeligt Slag; Generaladmiraleu meente ogsaa, at Barfod
ei havde vi/st den bebiirige Conduitte formedelst "den InsuffIsance , hvormed han udi mange Occasions er befunden ikke at
være den ham annetroede Commandement voxen nok, men det
at falde ham for svar t" . Dette foranledigede, at Barfod ei
oftere fik Commando Ul Siles; han blev 1717 Deputeret I
Geueralcommi ssarialet.
*) Elephantens Journal i Admiralitelsarchivet; ogsaa oplaget derefter i Archiv for Silvæsenet IX, 73.
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andre fragiede og armerede Elbfartoier, og fra KjObeohavn sendles l Linieskib og 2 Fregatter til Eideren , hvor
Viceadmil'al Srhcsleclt overtog Cormnandoeu,
Efterat
Stenbeck den lbde Mai havde napituleret i Oldenswort ,
seilede Linieskibet og Fregatterne lilbage til KjUbenhavo;
men indtil Tbnning den 7de Februar næste Aar' havde overgivet sig, Iorhleve de gluckstadtske Farmier paa Eideren
fol' al forhindre den Undsælning, som den gottorpske
Begjerlug sngte hos Private i England.
[ Kjobcnhavn frygtede man Imidlertid fol' el Angreb
fra Sverrlg , og da man havde Mangel paa Voldskyts ,
hvoraf en Deel val' sendt til Pommern for al bruges mod
Stralsund , maaue man i Hast montere Hovedsladens Volde
tildeels med Suetaiens Skyts og desuden ile med at udruste 20 Linieskibe som det sikkreste Værn mod et
Angreb fra Sosiden.

Til yderligere Befæstelse bleve 3

gamle Linieskibe grundsalle paa den nordlige Ende af
Revshalen for derved at danne et Batteri noget Osten fur
det nuværende Trekrouer ; 1 Linieskib og et gammelt
som Dokke brugt Skib salles ogsaa i samme Hensigt paa
Grund omtrent paa samme Plads, hvor sildigere PI'Uvesteen hal' været. Disse Batterier holdtes siden under hele
Krigen armerede og besatte. Imidlertid vare disse FOI'anstaltnlnger denne Gang uuodvendige ; thl Sverrigs
svækkede Tilstand og den af Carl den 12tes Fraværelse
fOlgende Mangel paa kraftig Overeemmaudo forhindrede
ethvert Foretagende til al redde Stenbeck-,
Bfterat Flaaden val' eqviperel, afseilede Viceadmiral
K. Reedts den 21de Mai til Ostersnen , hvor han havde
18 Linieskibe, 2 Fregatter og 3 Saauer nnder sin Commando. Vel kom Wachnneister Dogen Tid i SOen med
15 Linieskibe og nogle Fregatter, hvormed del lykkedes
ham al undsætte SIralsund, saa al denne Stads Beleirlng
maatte opgives; men de fjendtlige Flander modtes ikke,
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og ingen Krigsbegivenheder af Betydenhed fandt delte Aal'
Sted i Ostersoen. Det kunde synes underligt , at Reedtz
ikke forhindrede Strafsunds Undsætning; dog maa del'
vistnok have været gyldige Grunde 1'01', at han ikke kunde
gjUre det; - formodentligt hal' han af Mangel paa Proviant eller andre Fornodenheder ei kunnet være i Stien
paa den Tid, Wachtmei ster udforte dette, - i det Mindste
findes del' ingen Efterretning om, at han blev tiltalt der1'01', eller at nogen Misbilligelse derfor Cl' ham tilkjendegivet, De Svenske kom tilbage til Carlskroua i October,
og efterat Eskadren 1'1'3 Pommern tilligemed Transportskibene, som hjembragte Årtilleriet , del' havde været bestemt til Stralsunds Beleiring , val' kommen tilbage,
blev den danske Flaade sidst i November Maancd igjen
oplagt,
- I Nm'dsoen forefaldt heller ikke delle Aar nogen
Krigsbegivenheder af Betydenhed. Fregatten Soridderen
paa .28 Kanoner, Captlieut, Christian Vosbein; erobrede
i delle Farvand den 31tc Marts den svenske Kaperfregat
GjUllalejoll paa 18 ' Kanoner og den 16dc Juni Kaperen
Pachan paa 16 Stykker Skyts'; den forste blev under
Navnet SUOI'mcn og den sidste som Sndragonen indlemmet
i den dansk - norske Flaade. Capitainlieutenant P. J.
U/essel convoterede og krydsede delle Aar ogsaa hel' med
LUvendahls Galei og udmærkede sig atter ved kjæk og
activ Færd ; lykkeligt undslap han fra en hnist uligc-og
farlig' Kamp med 2 svenske Linieskibe.
\
- Det næste AaI' 1714 val' ogsaa fattigt paa vigtige
Snkrigsbegivenheder baade i NOI'd- og Ostersoen. Den
svenske SUmagt anvendte sinc Kræfter mod Bussernes
tiltagende Styrke paa de finske Kyster og viste sig ikkun
i de danske og norske Farvande med enkelte Krydsere.
Foruden de til Handelens Beskyttelse mod ' Kaperler og
de til Recognosoering forundne Krigsskibe eqviperedes
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delte Aar i Kjobenhavn 19 Linieskibe, 4 Fregatter og
1 Snau. Men af disse krydsede kun 5 Linieskibe og 3
Fregatter mellem KjOgebngt og Bomholm , medens 3 Linieskibe, 1 Fregat og 1 Snau sendtes til Nordsoen fol' at
sikkre Handelen; ved Aarets Slutning kom disse tilbage
til KjObenhavn. De nvrige Skibe kom -ei længere end
ud paa Rheden og bleve forst i November Maaned igjen
lagte indenfor Bommen, medUndtagelse af de i Nordsoen
værende samt 2 Linieskibe og 3 Fregatter, som sendtes
til Ostersoen fol' al forhindre Communlcationen mellem
Sverrig og Pommern.
Delte blev især magtpaaliggende, da Carl den, 12te
endeligt val' vendt tilbage fra Tyrkiet og opholdt sig i
Stralsund. Man besluttede derfor al forstærke denne
Eskadre , hvorfor 3 Linieskibe , 1 Fregat og 3 Snauer
hurtigt bleve udrustede og 'i de forste Dage af næste Aal'
sendte til Ostersnen, hvor de forenede sig med de derværende Skibe; Schouth nacht C. C. von G..!!:!!!J overtog
Commandoen. Efterat have overbeviist sig om, at der
ingen store svenske Skibe val' i SOen, tvang Vinteren
Gabel efter el 14 Dages Krydstogt til at vende tilbage til
K.jObenhavn.
- Da et Angreb paa det Hertugen af Holsteen-Gottorp
tilhorende Helgoland val' besluttet, sendtes midt i Juli
1714 1 Fregat og 1 Snau fra KjUbenhavn til denne O,
hvor de under Commandeurcapitaiu E. P. Paulsen og i
Forening med nogle Krigsfarmier fra GIUckstadt bidroge _
til Oens Erobring den 8de August.
- Med LOvendahls Galei sværmedeCapitaiulieutenaut
Wessel alter' delle Aar omkring i Nordsnen og paa de
svenske Kyster, hvorfra han bragte hurtige og tilforladelige Efterretnlnger om Fjendens Stilling. Under en 2 Dages
Kamp med en storre Kaperfregat, som for svensk Regning
v~r udrustet i England, udviste han i Forhindelse med
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udmærket Mod og Duelighed en saa naiv Eventyrligbed ,
at hans Uvenner derved fik Leilighed til al brlnge ham
for en Krigsret, dCI' dog ikke lillagde ham nogen BI'Ode,
hvorimod hans kjække og frlrnodigc Adfawtl erhvervede
ham Capitains Charge og befæstede den Naatle, som
Kongen stedse havde beviist ham, saa at del' fremdeles
gaves ham Leilighed til at udmærke sig.
- Carl den 121es Tilbaqekomst til Norden gav i
Aaret 1715 Krigsluen ny Næring. Hans energiske Krigeraand og faste Herskervillie fandt Hjælpemidler, hvor man
rul' ei havde kunnet fmde disse, og det ædle svenske Folk
maatte atter opoffre Liv og Formue for at forherlige
Heltens blodige Bane. De allierede Fyrster maaUe opbyde
alle deres Kræfter for at standse ham, og herved bibragtes
de skandinaviske Riger Saar , dm' foltes gjennem flere
Generationer, FOl' at beholde fast Fod i Tydskland
og derfra benytte Krigslykken , paa hvilken han endnu
stolede, til al hævne sig paa sine Fjender, bestræbte Kong
Carl sig f()rsl for al forsvare Pommern, den eneste lydske
Besiddelse, han endnn havde tilbage; men det var Rusland,
Polen-Sachsen og Preussen, hvilken sidste Magi nu ogsaa
havde forenet sig med de ~lIicrcde, magtpaaliggende al
fordrive den farlige Fjende fra tydsk Grund, hvorfor de
med forenede Kræfter angrebe Pommern, hvor Carl den
t 2te opholdt sig, ligetil denne Provinds ei længer kunde
forsvares, Frederik den Fjerde deeltog altet' i del pommerske Felttog og paatog sig. desuden al understdue
Armeernes Operationel' Cl 'a Susiden. Den svenske Marine
havde lidt el stort Tab, idel dens Genel'aladmil'al Grev
H, Wachtmeiste1' 1714 havde endt sin hæderlige Bl;Ine'ved
Doden; imidlertid anstrængede Kong Carl sig nu for al
..
sætte sin Somagt istand til at blive Herre over Ostersnen,
hvilkel den danske Flaade alene maatte forhindre, da
Ruslands
kloge Monark, som Intet havde imod, al de
)

-
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skandinaviske Mariner Udelagde hinanden indbyrdes, for- J
holdt sig fuldkommen defensiv til SUes.
- Allerede rul' Midten af April Maaned seilede 1\"
Schoutbynacht Grev Gad Hans JVaciLtmeister, en SUn
af den afdøde Generaladmiral, fra Carlskrona med:

-

Prinsessan Hedvig Sophia, 75 Kan {SChoutb, O, H, Wachtmei,ter,
. , Capitain Falck,
76
Capltain G. W. v. Gel·ten,
Nordstjernan,
56
Capitaln Z. Aaberg,
SlIdermanland ,
50
Lieuteuant G. F. Leyonanekar,
GlIthaborg,
80
Capitaln C. Printz,
Hvtta-Ilrn ,
26
Capitaln Spalding.
Falken,

6 Skibe med 313 Kanoner,
Denne Eskadre kom tidligere i Snen, end man havde
ventet del i Kjobenhavn , og jog de danske Krydsere i
Havn. En af disse lykkedes del imidlertid desværre ikke
at komme i Sikkerhed; den blev et Bytte for Fjenden.
Hvila-Om erobrede nemlig efter 2 1/'l. Timers hæderlig
Modstand under .Rygen, Fregatten Ornen med 20 Kanoner
Capitaiulieutenant F. v. Bendem.
Imidlertid udrustedes en Es~adl'e i Kjubenhavn,
hvorfra de fleste af Skibene afseilede den 17de April.
Eskadren bestod af:
Prlnds Christian 66 Kanoner fSCbou~bb}'nacht O, O, ti, Odel,
,
, ) Capltain F. Hoppe,
.
Fyen,
52
Comcapt, W. v. Sehlndel,
Prlnds Carl,
50
Comrnandeur E. Deichmann,
Prlnds Wilbelm, 50
Comcapt. S. E. Hagedorn,
Delrnenborst,
50
Comcapt, M. Bl1le.
Island,
50
Comcapt. J. A. v, Paulsen,
50
Comcapt. H. Kaas,
Nellebladet I
Lolland,
50
Capltaln S. Heyer,
HlIyenhald , 3 0
Capltain C, Gyntbelberg,
30
Capiiain G. Siverts,
Raae ,
LlIvendabls Galel, 20
Capltnin P. J. Wesse!.

11 Skibe med 498 K~norler, foruden I Brander , 1 Snau
og 2 Galioter, Svenske Sophia paa 20 Kanoner stod
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ogsaa under Gabels Commando, men val' fraværende
under Slaget og kom rul'St Dagen efter til Eskadren med
en lille armeret Priis,
Gabel krydsede fUrsl i Farvandel mellem Bornholm,
Mijen og den lydske Kyst, indtil han, da han befandt sig
SV. ror Femern, ved sine udsendte Krydsere især Lovendahls Galei den 22dc erholdt sikker Efterretning om,
,.. at
den svenske Eskadre val' paa den nordostlige Side af Den,
under hvilken den holdt sig for al forene sig mcd nogle
Skibe, S01l1 ventedes fra Gijthaborg gjennem Storehelt.
Gabel sogte da strax at komme derhen; mcn taaget Veir
og Stille forhindrede ham fra at faae Fjenden i Sigte fiji'
den 24de om Morgenen, da denne opdagedes 3 Mile borte
i N. l. V.
Hele Formiddagen val' det meest Stille med nordlige
Blaf, og begge Eskadrer buxeredes mod hinanden af
deres Fartoier ; henimod Middag fik de Danske en liden
Laring fra OSO. Gabel gav strax Signal til, at Enhver
skulde giore sil Bedste for at naae Fjenden , og holdt
rumskinds hen imod denne, som mellem Femern og Budsand med nordtigere Brise laa Sydost hen og brændte
et taget dansk Koffardiskib. Klokken 4 E. M. dreiede
den danske Eskadre i Slagorden til paa Luvsiden af
Fjenden, og en heftig Kamp tog sin Begyndelse i Næl'- ,
hellen af del Sted, hvor Danmarks navnkundige Niels
Juel henimod 40 Åar tidligere erobrede den svenske Eskadre
undeI' Sjijblad. Kjækt værgede de Svenske sig mod Overmagten; Waehtmetster vilde soge at undkomme ved al
vinde Luven, hvorfor han Klokken 61/ 4 vendte Nord over;
men derved tik Gabel Leilighed til al give 'ham sit glatte
Lag agter ind, hvorpaa ogsaa han vendte , idel han
krafti/{l fOl,tsaUe Angrebet. Henimod Klokken 7 sngte de
Svenske al bryde gjennem en Aabning i den danske Linie;

I
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men Skibene sluttede sig sammen, llir de kunde udllire
dette, og beskjode dem heftigt, hvorved SUdermanland
mistede Forstangen og Chefen blev skudt. Dette Skib
holdt derefter pjat af, uagtet Wachtmeister sngte at forhindre dette ved at skyde efter det; men tilsidst blev
ogsaa han af de Danskes heftige Ild tvungen til med sine
nvrige Skibe at fl)lge samme Maneuvre og holde op ad
Farvandet langs den holstenske Kyst, forfulgt og stærkt
beskudt af de Danske, som han kun formaaede at svare
med enkelte Skud.
Klokken 9 1/? adskilte MOrket de
Kæmpende. Gabel holdt da No~d efter for at afskjære
de Svenke Veien gjennem Storebelt og ankrede ved Midnat
mellem Langeland og Femern, 51/ 2 Mile fl'a Indlobet til
Kielerfjord ; om Natten forbleve dog de danske Fregatter
under Seil for at holde Die med Fjenden, der var ankret
vestligere i Farvandet.
Efter Mi9nat Iriskede Kulingen af Osten Vind. Wachtmeister forsngte da at komme op gjennem Storebelt; men
hans Skibe vare for medtagne i Slaget, Vinden for skral
og Strømmen for haardt imod, til at han kunde naae til
Luvart af Langeland. Han holdt derfor ned mod Kielerfjord , og da han indsaae Umuligheden af at undgaae
Gabelog desuden manglede Krudt, satte han sine Skibe
paa Grund ved Bulk udenfor Kielerfjord, Den velsallende
Hvita-Orn havde arbeidet sig hoiere op end de andre
svenske Skibe; men Lovendahls Galei afskar den fra Beltet
og tvang den i Forening med Raae til at llilge sine
Landsmænd.
Capitain Wessel var den Furste, som den 25de naaede
de Svenske, og da han fandt dem i Værk med at Odelægge Skibene, truede han i Gabels Navn Wacl1tmeistel'
med, at hvis disse ei sparedes, vilde Besætningerne ingen
Skaansel finde• . Wachtmeister streg derpaa, kastede sin
Kaarde r overbord og overgav sig til Wessel, som Inrte
(4)
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ham ~mbord til Gabel, del' om Formiddagen ankrede
udenfor de svenske Skille med hele sin Eskadre, Den
danske Admtral modtog sin Fange med den Agtelse og
Forekommenhed , dennes Tapperhed og Ulykke fortjente,
og overrakte den værgelose Wachtmeister til Beviis paa
sin Anel'kjenrJelse sin egen Snlvkaarde.
De svenske Skibe vare i Slagel blevne megel forskudte ; end mere havde Besælningerne beskadiget dem,
efterat de vare satte paa Grund , ved at kappe Masterne,
kaste Kanoner overbord og endog fra Dækket skyde ned
i Skibene. Gabel anvendte nu Eskadrens hele Kraft. til
at faae Priserne af Grund og bjerge alt Brugeligt. Del
lykkedes at faae Nordsliernan , Stidermankmd ; Golllab01'g, Bvita- Om og Falken flotte, hvorpaa disse Skibe
bleve istandsatte og indlemmede i den dansk-norske Flaade,
Hedvig Sophia havde faaet 17 Grundskud og havde
6 Fod Vand i Skibet, da del blev grundsat. desuden
havde Waentmelster Ude lugt del endnu mere , saa del ei
kunde komme af Grunden igjen. Sverrig tabte susledes
i denne Kamp, som j Almindelighed benævnes Slagel paa
Oolberqerheide, den hele Eskadre og henved 2500 Dnde,
\ Saa'"i=Cde og Fangne, ~vill, e sidste 1875 Mand sendtes
I til Bendsberg.
De danske Skibe havde i Slaget ogsaa lidi en Deel;
Prinds Christian fik ved det fUl'sle Angreh sin Takkelads
meget forskudt og erholdt 3 Grundskud ; men Beskadigelserne bleve dog snart igjen reparerede , Salt al Skibene
vare istand til at Iorblive i Activitet. Det danske Tab af
~Iand s k ab belnb sig til 65 Dbde og 220 Saarede.
Kong Frederik kom ved Frederiksort selv ombord
til Gabel, som han udnævnte til Viceadmiral og Kammerherre; ogsaa belunnede han flere af Skibscheferne og
Officiererne med Avancement, Den Commanderende og
Linieskibscheferne hædredes endvidere med en GuldmedailIe
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at bære i et blaat Ilaand i Knaphullet; tillige blev i
Anledning af denne fuldstændige Seir slaaet en Skuepenge.
Oapitain Wessel erholdt Commandoen af den af ham iii
K,jUbenhavu bragte Hvita-Orn,
Bfterat.Gabel havde fuldfortBjergningen af de erobrede
Skibe og istandsat sine egne, detacherede ban 3 Linieskibe og 2 Fregatter til Hovedflaadeu og sendte Priserne
til KjUbf.nhavn, medens han med de nvrige 5 Linieskibe
og l Fregat samt de mindre Skibe seilede til Farvandet
udenfor GUthabOl'g for al iagttage den der liggende svenske
Eskadre; men da Besætningerne fra denne sendtes til
Carlskrone for at tjene paa den der udrustede Flaade,
forenede Gabel sig den t5de Juli med 3 af Linieskibene
med Hovedtlaaden.
- Denne var i Slutningen af April under ådmiral
f! abens Commando seilet n'a K,jUb~havn og kr,~
mellem MOen, Bornholm og Pommern for at forhindre
Undsætning fra Sverrig og understbtte den danske Eskadre,
som atter under Vloeadmlral Seliestedu Commando skulde
medvirke til Rygens og Straisunds Erobring. Den l8d e
Juli kom Flaaden lykkeligt til Ankers' udenfor Nydyb med
Seliestedts Flottille, og denne befandt sig nu igjen i det
Farvand, hvorfra han for 3 Aar siden alt een Gang
havde fordrevet Fjendl'n, men desværre uden Nytte, saa
al nu dette Arbeide maatte giures om igjen.
Ved Daggry den næste Morgen saaes den svenske
Flaade under Admiral Baron Q/as SpmTes Commando...
kommende Oster fl'a og medforende en betydelig Transport Tropper og Krigslomodenheder. Den danske Flaade
bestod kun af t 6 Skibe af Linien, medens Sparre havde
21 Linieskibe øj; Raben val' saaledes fol' svag lil al forbyde
*) Tornqvist siger , at sparre kun havde 20 Linieskibe ; men flere

danske Rapporter melde udtrykkeligt , at den svenske Flaade
bestod af 21 Linieskibe.
(4*)
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den svenske Flaadc Adgangcn lil Rygen. Han maatte
derfor indskrænke sig til at dække de danske Oer og
stole paa, at Senestedt ved Hjælp af del grunde Farvand
kunde forsvare sig mod Sparre og var stærk nok til at
modstaae de indenfor Nydyh liggende "stralsundske FI'egatter". Han overlod ham saaledes lil sig selv, medens
han med BramseirsKuling af O. N. O. i god Slagorden med
smaa Seil styrede N. I, V. heu , indlil han efter al
være passeret Jasmund holdt N, V. henimod MO.~n.
Sparre nærmede sig den danske Flaade paa 1/4 MiiI nær
og seilede til Luvart hen med den, medens nogle af hans
Skibe skjnde enkelte Skud, som de Danske paa Grund
af den lange Afstand ei besvarede. Deu svenske Admil'al
val' beordret at oppebie nærmere Ordre fra Kongen, del'
opholdt sig paa Rygen, rul' han gik offensivt til Værks,
ikke heller turde hall udsætte sin vigtige Transportllaade.
Han angreb derfor ikke Raben. Da Flaaderne Klokken
12 Middag vare saa langt borte Ira Rygen, at Sparre
kunde fOre Transpurtskibene uhindret ind i en af
Bugterne paa Rygens Ostkyst. og hans forreste Skibe
naaede op til den danske Avantgardes agterste, hvorved
han maatte frygte Ior, at denne ved al vende kunde
doublere hans Avanlgal'dc, vendte han Syd over og styrede
til Jasmund , hvor han landede Tropperne og udlossede
de medbragte Krigsfornedenheder.
De udenfor N,ydyb tilbageblevne danske Skibe vare:
Ditmarsken,

46 Kanoner

ChrlstiansO,
Leoparden,
Kongens Jagt Kronen,
Phoenlx,
Arken Noa,
Gravensteen ,
Hellellynderen,

26
24
24
20
16
14
14

rViceadm. C, '1'. Selleslødl,
, lCom . A. Rosenpalm,
Capitain M. Friis,
Captltnt. A. Danielsen,
Capitain M. Gude,
Capiltnt. J, C. Wodrolf,
Capltaln S. Meyer,
Captltnt . F, BOysen,
Captltnt. W. Jansen,
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Ebenetzer,
Haabet,
Beskjærmeren ,

Ræven,
Hummeren *) ,
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12 Kanoner. Capitain J, Baastad ,
Premltnt. A. H. StiboH,
Lleutenant H. SchuHz.
Premltnt. L. L. Stavunger,
8
Lleutenant N. Lund.

10
10
8

13 Skibe og Pramme med 232 Kanoner foruden 2 Bombarderer, 4 Hukkerter , 2 Galioter, 4 Brandere samt 6 TranspOI'I- og Proviantsfartoier.
Efterat den svenske Flaade havde skilt Raben og
Sehestedt fra hinanden rar den sidste i en fal'lig Stilling.
I et snævert Farvande, hvis omliggende Kyster paa Rygen,
Budn og Usedom vare besatte med en talrig af en
Carl den 12te anfurt Landmagt , som forstod at benytte
de Landbatterier , del' anlagdes overalt, hvor de kunde
virke, var han udsat for el dobbelt Angl'rh: fra Soen af den
svenske Hovedflaade og indenfra af den del' stationerede
FlottiIIe , SOlD commanderedes af den senere under Navnet
Anckark1'Otut adlede Capilain Thccdin: Ukristophers , og
som bestod af:
Stralsund med 24 Kanoner,
24
Vålkomsten
24
Thais
24
st. Thomas
Dychert
20
20
Kirken
14
Gripen

1 stralsundske Fregatter med 150 Kanoner foruden 1 Bombardeer og nogle Smaafartnier,
Carl den 12te indsaae fuldkonnnent , hvor farlig
Sehestedts Eskadre var for Forsvaret mod de Allierede,
saavelsom at disse uden denne Intet kunde udrette mod
Bygen, hvorfra df' Svenske maatte fordrives, fl}r der
kunde foretages noget Afgjl}rende mod Stralsund. Han
*) Hummeren var erobret i Nordsilen af Siiridderen, Capitain

Vosbein,
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besluttede derfor forst al anvende sine Stridskræfter mod
Sehesterlt og befalede Sparre at holde sig under Jasmund
med Hovedflaaden fol' at forhindre Raben fra at komme
denne til Hjælp. Desuden detacherede s 5 Linieskibe til
fra Snsiden at angribe Sehestedt , medens Anckarkl'ona
med den lladgaaende Flottille og Bulterierne paa Landet
besklede ham Ira den anden Side. Sehestedt , som havde
Ordre at rette sig etter Kongen af Preussens Befalinger, val'
af denne underrettet om, at Preusserne slude i Begreb
med at angribe Usedom, hvorfor Adlllit'alcn kunde venLe,
at denne Deel af den fjendtlige Kyst snarest vilde kumme
i de Allieredes Magt. Derfor trak han sig hen under
Nordkysten af denne O paa den sankaldte Usedoms Hage
og benyttede de llakke GJ'UJlde paa dette Sled og ved
Budn med saa megen Dygtighed, at Car! den 12te, del'
paa Linieskibet Oland selv ledede Ih-re Angreb mod ham,
maatte trække sig tilbage uden at have tilfuiet ham uogen
væsentlig Skade, medens Sehestedts Kanoner og især de
dansk!' Morterel' kraftigt besvarede Ilden fra Fjendens Batterier, Flottille og Linieskibe. Efterat Preusserne den 29de
Juli havde erobret Wolgast, salte de sig den 3lte fast
paa Usedom , hvor de Svenske kun beholdt det stærkt befæstede Peeuemunde paa Nordkysten, del' rul'st den 22de
August toges med Storm. Eller' II farlige og uustræugende
Dage letted~s saaledes Sehestedts og haus Vaabeubrådres
Stilling betydeligt; Angrebene Ira Land ophorte, og den
svenske Flottille maatte nu ogsaa forholde sig defensivt,
Ogsaa Linieskibene in.dskrænkede Fjendtlighederne til aL
blokere den danske Eskadre, og Communicationen mellem
denne og den allierede Armee blev saa sikker, at Frederik
den FjCl'de og Kongen af Preussen vare ombord hos
Sehestedt den 5te August.
.
- Raben holdt sig imidlertid i god Orden deels
under Seil, deels til Ankers mellem Stevns øg Rygens
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Nordkyst, indtil han den -ide August fra Kjobenhavn blev
forstærket med S Linieskibe. Han sngte nu Sparre med
Flaaden i fl.)lgende Slagorden:
Avantgarden:
Ebnetzer,

64 Kanoner {S Ch?U~b. O. J. Thumbaen,

Jylland,
Prinds Wilhelm,
Sophie Hedevig,
Justitia ,
Oldenborg ,
Delrnenhorst •

68
50
66
86
50
50

,

Corps de 8atltille:
Anna Sophie,
56
Fyen,
52
Havfruen,
70
Elephanten,

90

Prinds Christian,

66

Capitain U. F. Suhm ,

Commandeur H. Kaas,
Comcapt. S. C. Hagedorn ,
Commandeur H. Knolf,
Viceadmiral Joat JI'tJl,
Commandeur P. Wecke,
Commandeur M. Bille.
Com. C. Christophersen,
Comcapt, S. H. Lange,
Commandeur U. Kaas,
Admiral P. Ru6en,
{ Comcapt. J. Dos,
Capitain F. Hoppe *) ,

*) DaViceadmiral Gabel den 29de Juli var sot syg i Land paa Aloen,

commanderedes Prlnds Christian af den 250arige Capitaln H01'1'6
alene. Uagtet han havde været Gabels Flagskibschef i Slaget
paa Colbergerheide og der vlist sig SOIll en dygtig Offlcler ,
vilde Raben dug ei betroe ham at være sin Secundont i Slaget.
Han sendte derfor den 7de om Aftenen Commondeurcapltaln
L. C. m(øldt, der uden Ansættelse opholdt sig paa Admiralskibet, ombord i Prinds. Christian med skriftlig Ordre at overtage commandoen som Chef. Paa en saa usædvanlig lIIaade
sanledes kort ror Slaget at blive frataget sln Commando, som
han hæderligt havde filrt, maatte naturllgvils i hlli Grad
krænke Hoppe; han benyttede derfor det Paaskud, at han
ingen Afleveringsordre havde erholdt og vægrede sig ved at
overgive U1feldt Commandoen, som han ogsaa beholdt under
Slaget, uagtet denne forblev ombord. Ikke destomindre
anfilrte Raben i sin Rapport om Slaget U1feldt som sin
secundant , uden at Hoppe blev dragen til Ansvar for sin Vægring at afstaae denne Commandoen; dog rnaatte han den 22de
August aflevere Skibet til Commandeur J. A. v. Paulssen , som
fIlrte det til Kjllbenhavn for at repareres. (Prinds Christians
Journal i ådmlralltetsarehlvet.)

66
Island,
Svanen,
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50 Kanoner,
50

Com. J. A. v. Paulssen ,
Cumcapt, C. Boy en.

Arriergarden:
Nellebladet ,
Lolland ,

50
50

Dronning Lovisa,

68

Nordstjernen,
Prinds Carl,
Beskjermeren,
Venden,

72

50
64
72

Comcnpt. C. Koningb,
Cemeapt. S. Heyer,
Viceadmiral F. Trøjel,
{ Capltaln B. Brun,
Commandeur W. v. Scbindel,
Commandeur L. L. Stavanger,
commandeur W. Reesen,
Sehontb. E. Deichmann.

21 Linieskibe merl 1294 Kanoner foruden 4 Fregatter, 2
Brandere, 1 Hospitalsskib og nogle Snauer, Hukkerter
og Galroter.
Stille forhindrede
Admiral Raben fra at faae den
,
,
svenske Flaade i Sigte ror den 8de August om Formiddagen Klokken 8 , da han for at sikkre sig Luven holdt
tæt langs .den rygenske Nordostkyst med Mærsseilskuling
af Nordvestvind.
Den fjendtlige Flaade, der omtrent var af samme
Styrke, som den danske, bestod i Slagordeneu af rolgende
Skibe:
Avantgarden:
Skåne,

62 Kanoner,

Brehmen,

68

Oland,
Pomern,

54
56

Prins Carl,

90

Småland,
Osel,

50

66

Corps de BatailIe :
54

Riga,

Stockbolm,

68

Capilnin l'. Krok,
JSchollth. H, Anckar8(jerna,
1Capltain J. Anckarkreutz,
Capitain Aron Sjilstjerna,
Capltain H. Wibllngen,
Admiral E. J. Li/(je,
{ Capitnin Grundol,
Capitain O. v. Unge,
Capt, Andreas Sjilstjcrna.
Capltain C. G, Ulric,
JSchoutb. D. J. Wiløler·) ,
lCapltain G. Grubbe,

*) Wilster havde tidligere været i dansk Tjeneste,
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Westmanland ,
Estland,
Gottland ,

Baron C. Sparre,
96 Kanoner, {Admiral
Capitain J. KråkeL
{SChoutb. von Loven,
76
Capitain J. R. M. Grubbe,
62
Capltain H. Husman ,
Capitain C. Fogelhufvud,
50
Capitain M. Nyman.
50

Arriergftrden:
Vllrden,

54

Enigheten,

96

Glitba Leron ,
Prins Carl Frederik.

Frederica Amalia,
Llefland ,

64
' 50

Wrnden,

72

Carlskrona ,

72

57

Capilnin Axel Grubbe,
{Admiral M. lleflcll.
Capilnin E. Schlirna,
Capitain M. Palmgren,
Capitain N. Sjllbjerta,
PChoutb . Tau"e,
Capitain Cl. Paulin,
Capitain P Feif.

20 Linieskibe ") med .1310 Kanoner Iorudeu 2 Fregauer ,
2 Brandere, 2 Brigantiner og nogle Transportskibe.
Med 15 eller 16 af disse Linieskibe laa Sparre til
Ankers udenfor PI'O' er Vig mellem Jasmund og Peerd
paa Ostkysten af Rygen, da hans Brandvagter meldte de
Danskes Komme. Han lettede strax med FJaaden og
gjorde Signal til de 5 Linieskibe , baU havde under Greifswaldo for at blokere Sehestedt, at forene sig med ham
og holdt rumskjl>ds ned til dem, fulgt af den i Seilorden
gaaende danske Flaade, Klokken 12 Middag, da Raben
val' 8/4 MiiI borte i N. V., formerede Sparre Slagorden
paa de Skibe, som Jaae meest i Læ, og styrede forst
N. N. O. og siden ostligere. Raben fulgte ham, og efter
al have overhevlist sig om, at Fjenden vilde slaae med
Bagbords Halser, formerede han sin Slagorden over
samme Boug i omvendt Orden, hvorved Venden kom til
al fUl'e og Ebnetzer til at slutte den danske Flaade,
*) En af Admiral Raben indsendt Liste over den svenske Flaade,

forfattet af en kort fOr Slaget fangen Lieutenant , indeholder
foruden ovenanfOrte 20 Linieskibe endnu Gålha paa 70 Kanoner,
Viceadmiral SedJander. Den her anfOrte Liste er efter Tornqvisl.
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Imedens denne saaledes serlede ned paa Fjenden, holdtes
Gudstjeneste ombord, Mandskabet formanedes til Mod,
Lydighed og Orden, og All gjordes fuldkomment slagfærdigt.

Henimod Klokken 2 om Ener'middagen, da Vinden var
N. V. t. V. med Brauiseils Kuling, og Flaaderne befandt
sig 2 1/ 2 Miil Osten {Ol' Rygens Sydost Pynt, blev Slagel
almindeligt og fortsattes uafbrudt med megen Heftighed
til -henlmod Klokken 8, medens den svenske Flaade faldt
mere og mere af næsten til plat for Vinden. Da l\'JUrket
faldt paa, vare Flaaderne 4 1/ 2 MiiI Osten for Bygeu , og
Vinden noget nordligere med MærsseiIs Kuling. Den
svenske Flaade holdt Oster' efter, og Raben seiledc da ved
Vinden Nordost hen Ior al beholde Luven og holde sig
i Farvandet mellem Rygen og Bornholm.
Næste Morgen ved Daggry val' Vinden vestlig med
Bramseilskuliug, og Fjenden 2-3 Mile borte. De Danske
laae endnu ved Vinden Nord over, og S"31'I'1) seilede Nordost hen Syd urn Bornholm. Da Babeu saae, at Fjenden
val' passeret denne O, vendte han Syd 0\'61' ug ankrede
Klokken 5 1/ 2 Ettermiddag under Rygen omtrent paa samme
Sted, hvor de Svenske havde ligget fOr Slaget. Sparre
seilede derimod iii Carlskroria ug overlod den pommerske
Kampplads til den danske Somagt. som den svenske
Flaade ei mere gjol'de denne stridig i dette Aar,
Tabet var paa begge Sider stort; de Danske mistede
127 Dude, hvoriblandt Åvåntgardeus Cher, den dygtige
Viceadmil'al Jost Juri, og havde 466 Saarede."), Skibene
- Iede, en Deel især paa Rundhuldter, Seil og Takkelads ,
sum dog kunde repareres under' Rygen og i KjUgebugt.

I

Orn i nogen Tid
indtog Svanens Plads i Linien, medens dette Skib fyldte Krudt,
havde dog .hverken han eller nogen af de andre Fregatter DOde
eller Saarede.

*) OmendskjOndt Capltaln Wøssøl med Hvide
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De Svenskes Tab angives til 165 Dræbte, hvoriblandt
begge Chefer for Avant- og Arrim'garden, Admiralerne
E,'. Johan Lillje og Michael Henck , saml 360 Qvæstede,
Det saaes fra den danske Flaade, al flere svenske Skibe
maatte gives Slæbetoug, og de svenske Historieskrivere
indromme , at Skibene vare endnu mere forskudte, end
de danske ; Linieskibene Oselog Gottland maatte trække
sig ud af Slaget og strax snge Carlskronaj Pommern
Illaatte bæres paa Pompeme , og Gotha-Leyon alene havde
60 Dnde og ligesom Enigheten 40 Grundskud.
Paa ingen af Siderne gjordes nogen Priis, og at
Slaget ei blev mere alglorende kom vel tildeels deraf, al
Raben især havde fol' Gie at sikkre de Allierede det for
Landoperationerne mod Bygen og Stralsund saa vigtige
Herredomme i de pommerske Far vande og ansaae Hensigten med Angt'ebet opnaaet, da Fjenden var fordreven
Ira disse. Ogsaa har maaskee Flaadernes maadelige Forfatning havt sin Deel i, at Slaget ei fortsattes den Bde.
Raben meldte i sin Rapport til Kongen, at flere Kanoner
sprang under Slaget, samt at mange Raperter bleve
ubrugelige. Desuden fOrte Venden ikke Flaaden godt,
hvorfor dets Chef blev ' tiltalt og afskediget, og endeligt
var rimeligviis ogsaa de Svenskes Ulyst til under daværende Omstændigheder at udfbre Carl den 12tes Befaling "at slaae til sidste Splint" Grunden til, at Sparre
trak sig saa meget som muligt tilbage for at undgaae
de Ulykker, han forudsaae, det vilde medfure fOl' Sverrig ,
hvis dets bedste SUmagt blev odelagt.
Efterat Raben ved sine Krydsere havde faaet Eftet'retning " om , at den svenske Flaade var leben ind til
Carlskrona , seilede han til KjUgebugt, hvor hans beskadigede Skibe vare nærmere KjUbenhavn, hvorfra
alle de Fornodenheder skulde haves, som behnvedes til
at erstatte det i Slaget Tabte, Da den svenske Flaade
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ei viste sig i SUen , forblev den danske paa Kjogebugt,
hvorfra kun nogle Eskadl'el' detacheredes for al sikkre
det Herredomme i Ostersben , som Slaget under Pommern
havde forskaffet de Allierede, og besnrge Overforselen af
Forstærkning til Viceadmiral Sehestedt,
- Denne var nemlig vel ved Usedoms Erobring som vi ovenfor have seet - kommen i uhindret Forbindelse med de Allierede; men delle val' ikke nok,
Skulde Landgangen paa Rygen kunne iværksættes ,
maalte man ilirst beherske Sundet, SOIll skiller Rygen fra
Fastlandet. Fjenden maatte derfOl' fordrives fra sin Station
ved Nydyb; men dertil var Sehestedts Magt for svag.
Fnrst efter at have erholdt hiin Forstærkning saae han
sig istand til at gaae angrebsvits Irem; thi derved blev
hans Eskadre (S. 52, 53) foreget med 3 Galeler og Skytskibet Hjælperen ."). Tilligemed disse overfortes ogsaa
svært Skyts til Strålsunds Beleiring samt 150 fladgaaende
Transportskibe , der i Forening med 350 preussiske og
pommerske Fartnier skulue bruges til at overfore de
allierede Tropper fra det faste Land iii Bygen.
. Sehestedts Station var paa den nordostliqe Kant af
Usedom , Osten for Peenemunde. Men i Stettinerhavet
Syd for Ilsedom og de dertil stodende Farvande val'
Capitain Paul Unbeluuoen , hvis atlelige Navn sildigere
blev Oronlunoeu; stationeret med 7 strålsundske Fregatter.
FUrend Sehested kunde angribe Fjenden i Nydyb, maaUe
han fijl'st fordrive Cronhawen , Ior at de Allierede kunde
have fri Communication til Sues med Stettin , hvorfra
Preusserne erholdt en Deel af deres Krigsfornedenheder
*) Hjælperen VRr bygget paa Gammelholm af Judiehær og blev

strax sendt til Pommern, da del var færdigt. Skibet laae kun
7 1/ 2 ~'od i Vandet og fOrte 46 Kanoner, 24-%dige paa Batteriet
og 6-%dige paa iiverste Dæk; det var stærkt bygget især i

Bunden.
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og det til Belelnagen af Stralsund endnu manglende svære
Skyts. Ogsaa opholdt sig i Stettiner havet eu Deel i
Pommern udrustede Kapere, hvilke illilge Carl den 12tes
strænge Anordnfuger mod den neutrale Handel gjorde
mange Priser, hvorfor det var magtpaaliggende at rense
Farvandet der. Af disse Grunde besluttede Sehestedt llirst
at angribe Cronhawen, hvis Stilling, efterat den svenske
Flaade var fordreven, allerede lal' mislig l da Kysterne
omkring SteUin vare i de Allieredes Magt. Han sendte
derfor sine Smaafartnler til Stettinerhavet , hvorfra Fjenden
ved de Danskes Angreb undtes til at- trække sig bort,
Cronhawen sbgte nu gjennem Peenesundet mellem Usedom
og Fastlandet al naae op til Nydyb, men maatte derved
passere flere af de Allieredes Bauerler, ved hvis Ild han
mistede mere end Halvdelen af sine Folk. Ikke destomindre udfurte han sit Tilbagetog med saa megen Tapperhed og Dygtighed, at det lykkedes ham at forene sig
med ånekarkrona (Pag. 53). De lagde sig nu i det
med blinde Ankere og Fartnier forsænkede Nydyb og
understuttedes af ell Redoute ved Iserhoft paa Rygens
Sydostpynt og den befæstede med 500 Mand besatte Budu,
Del Ophold, der ' foraarsagedes ved Cronhawens
Fordrivelse fra Stettinerhavet - hvilket imidlertid dog
var nodvendigt - stemmede ikke med den danske og
den preussiske Kouges Utaalmodighed efter at iværksætte
Landgangen paa Rygen, hvorfor de sammenlignede Sehes tedt med Fabius Cunctator; men da Ilet beleilige Oieblik
var kommen, lod han det ikke gaae ubenyttet hen, hvorfor de ogsaa siden anerkjeudte hans Fremgangsmaades
Rigtighed.
FOl' at trænge igjennem Nydyb forlod Sehestedt
nemlig den 17de September sin Station Osten for Peenemunde og arbeidede sig derop med megen AnstrængeIse
meest ved Varpning og Buxering. Den 24de Klokken 9
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om Formiddagen aabnede 13 stralsundske Fregatter tilligemed Landbatterierne deres Kanonild paa de i det vanskelige og urene Farvande varpende danske Skibe og Pramme,
som ei kraftigt kunde besvare Fjendens Ild, fUr de
Klokken 3 E. M. vare komne i Slagorden; del' vedligeholdtes da en heftig Kanonade paa begge Sider, indtil
MUrket endte Kampen. Men næste MOl'gen begyndte
denne igjen og fortsattes uafbrudt, indtil den fjendtlige
Linie Klokken 12 Middag val' sprængt , og Cronhawen
med 10 af de svenske Skibe maatte sUge Ti1l1ugt under
RndU, medens ånckarkrona med de 3 andre stralsnndske
Fregatter tyede ned under Redouten paa Jserhoft. Hel'
forfulgtes de af de Danske , som tvang Besætningerne til
at flygte i Land, ofterat Skibene vare satte i Brand, Med
et Tab af 40 Dude og Saarede kom NydJb saaledes i
dansk Magt; Fjenden havde lidt endnu betydeligere; men
hans Tab af Mandskab tindes ikke angivet.
Nu val' Farvandet Irit; de Allierede samlede derfoI'
Tropper til Landgangen, og den 15de November landsatte Senestedt ved Stresou: paa Rygen 18000 Mand, anfUl'te af Kong Frederik den Fjerde og Kongen af Preussen.
Forgiæves sngte Carl den 12te at fordrive dem igjen; f
han blev med stort Tab slaaet tilbage og undt til at soge
Tilflugt i Stralsund. Den 22de forlod Besætningeu Fæstningsværkerne paa RudB, og blev af Cronhawen med
6 strålsundske Fregatter rul't til Svarrig o J. Stra/sund
heleiredes derefter regelmæssigt af de Allierede, og da
Carl den 12te indsaae, at Fæstningen ikke kunde holde
sig, besluttede han sig til at forlade den og landede efter ,
mange Besværtigheder den 23de December med et lille
Fartl)i ved Trelleborg. Samme Dag capitulerede Stral sund, og nu overgave de Allierede det saaledes erobrede
JVismar
Pommern med Rygen til dansk Besættelse.

I

' *) Wessels Rapport af 2den December 1715.

STRALSUNDS EROBRING. FREItIMED UNDERSTUTTEI,SE

1715. 63

holdt sig endnu til den 19de April n. A. l hvorefter ogsaa
den kom i dansk Magt, saa al nu de Alliel'ede efter 6
Aars AnstrængeIser havde opnaaet at fordrive de Svenske
fra Tydskland.
Saaledes endtes Felttoget, til hvis heldige Udfald den \
danske SUmagt havde væsentligt bidraget, og hvis lykkelige Begivenheder hnitideligholdtes ved Takkefester og
Salutter. Kong Frederik belnanede sine tappre Offlcierermed A,'ancement og hædrede Admiralerne Raben og
Sehestedt med Dannebrogsordenens Storkors.
- De Allieredes Magt havde imidlertid faaet en betydelig Tilvæxt. England og Holland, hvis Handel paa .
Ostersoen led -ved Krigen og Carl den 12tes Anordninger
mod den neutrale Fart, titbod nemlig deres Fredsmægling
og sendte hver en Flaade til Ostersoen. Da imidlertid
Kong Carl vægrede sig ved al antage deres Mægling,
foranledigedes disse Stater til at forene en Deel af deres
Krigsskibe med den danske Flaade for med Magt at
tæmme hans Krigslyst. 8 engelske Linieskibe og 1 Fregat
ste dte i September til den danske Flaade, som ogsaa
var bleven foreget med del i Slaget paa Gelbergerheide
erobrede Linieskib Sndermauland, og da Admiral Raben
afgik paa Grund af Sygdom, nelsede Generaladmiral GI'e\'
Gyldenlove den 4de October sit Flag paa Elephanten.
Fjendens Flaade kom imidlertid ikke oftere i Soen i
Aaret 1715.
De svenske Beretninger angive, at alene
Modvind , og Storm forhindrede den derij men det er
sandsynligt, at dens svækkede Tilstand og den forenede
Flaades Overlegenhed afholdt den fra at forlade de svenske
Kyster. Uden al Noget af Vigtighed .forefaldl, krydsede
den allierede Flaade mellem KjUgebugt, Bornholm og
Pommern indtil sidst i November; Flaaden oplagdes da i
K.iUbenbavn paa 12 Linieskibe og Fregatterne nær, hvilke
under Viceadmiral Gabels Commando forbleve i Activitet
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og afvexlende holdt SOen, indtil Stralsund havde overgivet sig.
- Carl den 12tes driftige og krigerske Aand aabnede
den tappre svenskeMarine en ny Virksomhed under' dette
Aars vigtige Krigsforetagender; Buslands kloge Czar vedblev at overlade den danske SUmagt alene at bekæmpe
den Iarlige Fjende, der i Styrke var den fuldkommen
voxen, og det var derfor af største Viglighetl for de
danske Admiraler at have paalideligc og dristige Krydsere.
Iblandt disse udmærkede Capitain ~Vessel med sin Hvide
01'1I sig ved uforfærdet Mod, Sumandsdygtighed og en
Activitet , som allerede tidligere havde gjorl hans Foresatte opmærksomme paa ham; del var sanledes naturligt
at Gabel, Raben og GyldenlUve i Særdeleshed brugte ham
paa de farligste og vigtigste Recognosceel'togleJ'. Det er
alt tidligere fortalt, at han de foregaaende Aar havde
furskiellige Affairer med fjendtlige Skihe, og vi have seet,
hvorledes hans Virksomhed i Slaget paa Colbergerheide
havde en, langt sWI'J'e Betydning end hine, Kampe, idet
det var ham, der bragte Gabel den Inrste slkkre Eftl'J'retning 010 Wachtmeister, der siden forhindrede HvilaOrus Flugt og endeligt forebyggede, at de Svenske fuld.
komment Udelagde deres Skibe ved Bulk. Det paaligger
os nu at anfnre det Vigtigste af hans Færd under Raben,
Gyldenlove og tilsidst atter under Gabel, hvis Flaader
han herte til.
Brugt ved alle Leiligheder, hvor der behnvedes en
dristig og activKrydser, visteWessel ikke blot sin Duelighed derved, at han bragte de Commanderende hurtige og
gode Eflerl'etningel'; men ved sin Aarvaagenhed og Dristighed gjorde han ogsaa flere betydelige Koffardipriser, hvoraf
flere borttoges i Sigte af stnrre fjendtlige Krigsskibe.
Dog kan det ikke nægtes, at hans Kamplyst ofte tilskyndede barn til at indlade sig i Atfairer, som vi i det
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Mindste maae betragte som uforstgtige, og hvori han
uden Udsigt til betydelig Fordeel satte Folk og Skib
paa Spil. Med et fjendtligt Linieskib og en Fregat indlod han sig sanledes nogle Dage rul' Slaget under Pommern
i en ulige Fægtning ' . som han dog vidste at trække sig
IHl af. uden betydeligt Tab. Natten tul' Slaget erobrede
han i Sigte ar" et svensk Linieskib dettes Bal'kass'e og
forskaffede Baben ved Fangerne gode Etterretninger om
~1endens Styrke og Stilling. Da han Natten efter Slaget
val' paa Brandvagt mellem Flaaderne, nærmede han sig
det i Slaget meget forskudte Linieskib OseI og angreb
det med en Uforfærdethed , dm', hvis hans Folks Dristighed havde lignet deres Chefs, maaskee havde sat ham
istand til at bemægtige sig dette ilde tilredte Skib; men
da Mandskabet nægtede at entre det i MUrket, maatte
han noles med at give det flygtende Osel 11C1'e Lag langskibs, hvorved del led et betydeligt Tab af Mandskab,
som Wessel angiver til 30 Dude foruden Saarede"). Det
for Skibet og Mandskabet farlige Mod , SOIll Hvide Oms
Chef viste, foranledigede Admiral Baben til udtrykkeligt
at paalægge ham ei at indlade sig med sin Overmand;
ikke destomindre gav han sig atter i Kast med et fjendtligt Linieskib og en Fregat under Bygen, hvorved Hvide
01'0 mistede Stormasten og Stængerne tilligemed li Dnde
og 14 Saarede, og han havde kun Gyldenluves Beskylleise
at takke for, at hans Mandskabs Klager OVCl' den Maade,
hvorpaa ban udsatte det, ikke fik Medhold. I Slutningen af Aaret sendtes han med Breve til Frederik den
Fjerde, der endnu opholdt ig i Pommeru, og som
belonaede sin modige Sncapitains Activttet ved .at ophole ham i Adelsstanden og tillægge ham Hædersnavnet
Tordenskjold.
*) WesseIs Rapport af 5te October 1715.
(5)
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- Fordreven fra Tydskland, vendte Carl den 12te
efter 15 Aal's Fraværelse tilbage til Sverrig. Delle vUi'
el Vendepunkt i den. nordiske Krig.
lkke blot Krigsskuepladsen forandredes , idet den torlagdes fra Tyskland
og Ostersoen til Norge og Not'dsoen; men Sverrigs Bestræhelser , som i Kongens Fraværelse især vare gaaede
ud paa at forsvare sig, fik nu en offensiv Characteer,
Tabet af de tydske Provindser havde nemlig ikke
dæmpet Carl den 12tes Krigslyst; hans urolige Krigeraand lilskyndede ham endnu stedse til at opbyde del
svækkede Riges sidste Kræfter for at udfore de Erobringsplaner , han nærede, Modlagen af sit trofaste Folk med
en sjælden Hengivenhed, belvang han med sin kraftige
Herskervillie del Fredsparti , som tidligere havde yttret
sig, o~ hans nye Yndling, den holstenske Geheimeraad
Baron von G01'tz's, dristige Planer til Krigens Fortsættelse
bragles Lil Udforelse. GUI'lz's politiske Hensigt var al
bringe Lil aabenbart Brud den Tvedragt, som allerede
under del sidste pommerske Felttog val' opstaaet mellem
de allierede Fyrster, og denne hans Hensigt lykkedes,
som vi viIle faae al see, lildeels, uden al dog de forventede Fulger deraf indtraf, Han haabede ved 31 forlige
Carl den 12te med Peter den Store at forskaffe sin
erobringslystne Herre frie Hænder Lil al hævne sig paa
Frederik den Fjerde og lovede ham i NOI'ge Erstatbing
for del Tabte, Ved lignende Ftnantsoperatidner , som
Skottænderen J. Law havde foretaget i Frankrig , vidste
han al lilveiebringe de fornudne Krigsmalerialier og den
svenske Ungdom fulgte villigt sin krigsberomle Konges
Opfordring til at danne en ny Arrnee.
Det tilfrosne Oresund ledede Kong Carls Blikke fiji'sl
~lOd Sjælland , idel han liaabede ad' denne V\!i al k\iiine
angribe del. Snart stede 16000 Mand i Skaane , trueude
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den for .Tropper blottede O, thi Armeen val' endnu ikke
vendt tilhage fra Pommern, og Isen forhindrede Flaaden
fra at yde Beskyttelse, Ligesom 3 Aar tidligere fik man
nu i Kjtlbenhavn og paa Sjælland travlt med al træ/fe
Foranstaltninger til Forsvar: Folket kaldtes lil Vaaben,
Flandens Mandskab livedes i Landtjenesten, Vaager holdles
aabne i Isen langs Kysterne, Blokhuse indrettedes paa
disse, og Kanoner paa Slæder holdles i Beredskab til al
mnde Fjenden. Men som dengang , viste sig ogsaa nu
alle Anslt'ængelsCl' at være unndvendlge ; thi Storm og et
stærkt Tnveir brod den farlige Bro den ble Februar 1116,
og Carl den 12le niaane opgive sin Plan.
- Han vendte derefter sine Vaaben mod Not'fir,
hvor del' endnu val' Vinler og dyb Snee, da han den
8de Marls med 10000 Mand gik over Grændsen og trængte
frem til Christiania , forsikkrende al han alene kom for
at tvinge Frederik den Fjerrle til Fred , men liden fjendtlige Hensigter mod NOI'ge. Ved Aggershuus Fæstning
modte han alvorlig Modstand, og den kjække norske
Bonde reiste sig mod Voldsmanden, af hvis smukke Ord
man ei lod sig \ iIt.llede.
Imidlertid udrustedes i Kjdbenhavn Fregatterne, Srnaafartnieme og 21 Linieskihe; den 6le April afseilede Viceadmiral von Gabet Iii Frederikshavn og derfra li! NOI'ge
med 3 Regimenler li! den norske AI'mee , til hvilken han
sildigere overforte endnu 4 Battailloner og en Deel Krigsfornodenheder. Gabel val' udnævnt til Hoistcommanderende
i Nordsnen og havde foruden den norske Sodefensien ,
som bestod af
Deel Smaafartoier, 7 Linieskibe, 6 Fregatter og li Snauer under sin Commando. Han frelste
ilide Aggershuus og Frederiksstad og understottede Brigadeer Buddes heldige Angreb paa Moss den 23de April,
ettet Hvilket C år! den 12te inaalle trække sig tilbage og
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indskrænke sig til Frederiksteens Beleiring, under hvilken
Frederikshalds Borgere som bekjeudt gave det opoffrende
Beviis paa deres Fædrelandskjærlighed at opbrænde deres
egen By. De Svenske manglede imidlertid svært Artilleri,
Ammunition og Proviant, hvilket skulde tilfores dem
Indenskjærs Cl'a GIHhabOl'g. Gabels dybgasende Skibe
kunde ikke forhindre delte, hvorfor han sendte Tordenskjold til Kjobe~havn med Hvide Orn for at paaskynde
Afsendelsen af saadanne Krigsfartoier, der i Skjærene
kunde angribe den Transport, som udrustedes i Gothaborg.
I den svenske Skjærgaard kunde nemlig kun bruges fladgaaende Skibe. De, som Danmark paa den Tid eiede,
havde været brugte i Pommern og vare forblevne Vinteren
over del', hvor de efter Erobringen af denne Provinds ei
mere behnvedes. Den pommerske Eskadre var ankommen
til KjUbenhavn den 18de ,Juni, efterat den da i svensk
Tjeneste værende Vieeadmiral Wtlste» med 14 Linieskibe
og 6 Fregatter havde trukket sig tilbage uden at forcere
det af en langt svagere dansk Eskadre forsvarede Oresund
og uden al have bragt Carl den 12te Hjælp ved Norges
Erobring (S. 34).
Da Tordenskjold ankom til Kjtlbenhavn arbeidede
man del' paa at gjlh'e de Skibe, som Gabel havde fOI'langt,_klare. Tordenskjold foreslog et Angreb paa Svinesund for at bringe Undsætning til det derved liggende
Frederikssteen og paatog sig at udfore delte, naar man
vilde stille de fra Pommern bjemkomne Skytskibe og
Galeier under hans Commando. Kongen havde alt bifaldet
denne Plan, og Tordenskjold ventede kun paa Kjtlbenhavns Rhed nogle Transportskibe fol' under Gabels Overcommande at skride til dens Udforelse, da Gabel .i . en
Rapport Indberettede, at den svenske Transport val' afseiIet fra GUlhaborg. Saasnart denne Melding indlob ,
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paaskyndtes Tordenskjolds Afseiling , og den 2den Juli
lettede han med:
Hvide Orn,
Hjælperen,
Arken Noa*) ,
Vindbunden,
Prinds Christian,
Lovise,
Cbarlotte Amalia,

30 Kanoner, Capltain P . Tordlmskjold,
46
Captllnt. \V. Lemvig.
24
Capllnt. H. C de l'Etang,
16
Premlerlieutenant P. Grib,
Galei,
Prmltnt, J\f. C. L. F. Tonder,
Lleutenant C. Tonder,
Lleutenant N. Dahl.

4 Skibe med 116 Kanoner samt 3 Galeler.
Eftel'aL Tordenskjold paa Veien Lil Norge havde
erobret en Kaperhukkert og en svensk Skjærbaad 'eller
saakaldet dobbelt ChaJuppe, ankom han den 7de Julimod
Aften udenfor Koster, Syd Ior Hvalneme paa Norges
Sydostkyst. Hel' erholdt han Efterretning om, al den
svenske Transportflotille laa fol' Modvind ved Ladepladsen
Dynokihl 3 Mile Syd for Frederikshald ; tillige erfarede
han, al Offlciererne samme Aften vare til Gjæstebud; han
besluttede derfor ikke al lade denne Letlighed og den
gunsuge Vind gaae ubenyttet hen, men strax al angribe
Fjenden. Denne commanderedes af Schoutbynacht Olof
Stromstjerna og bestod af:
Stenbocken,
\Vreden,
Proserpina ,
Ulysses ,
Lucretia ,
Hecla ,
Achilles ,
Pollux,
Hector,

24 Kanoner, Scboutbynacht Sjåblad,
Galei,
Scboutb. O. Stromstjema,

Halvgalel ,

Capitain N. C. Gyllenskruf ,
Capilain L. Badmann,
Capilain Wessling ,
Capilain C. Gathenhjelm ,
Lieutenant Holdst,
Lleutenant Eneberg ,
Lleutenant Gavenfeldt,

*) Da det havde vlist sig under det pommerske Felttog, at Arken

N oa kunde bære liere Kanoner, end den havde, blev der ener

Tilbagekomsten til KjObenhavlI reglementeret 18 Sexpuudlger
til dens lIverste Dæk; men paa Togtet til Norge erholdt den
kun 8 IIf disse,
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Castor,
Bjul'Ilen,
Sorte Maren,

Halvgalel ,
Lleutenant KlIster ,
Lieuteuunt Udstrlim.

l Stykpram , 11 Galeicr og Halvgaleicr foruden l Strtnubaad og nogle Skjærbaade samt 21 Transpertskibe Q).
Cad den 12te imodesaae længselsfuld og ængstelig
denne Transportllottilles Ankomst; kun ved den kunde
han blive sal istand til al besetre Frederikssteeu - Neglen
til Norges Erobring - og udelagdes den , vilde del svækkede Sverr ig næppe kunde erstatte Tabet. Han modtog
derfor med stor Glæde Efterretningen 011I, at Flotillen va..
naaet Hl Dynnkihl, besugte den del', og tilkjendegav hvo r
vigtig han ansane Expeditioneu al være ved at ophoie
dens Chef, Knappe, i Adelsstanden unde.' Navnet Stromstjerua,
Den svenske Flotille laa uu Iii Ankel's i den henimod 2 Miil f ra de yderste Skjær liggende Dyno Havn,
hvor den sidste Fjerdingvei af lndlobet el' omgiven af
hnie Fjelde og kun 160-80 Alen bredt, Da det' langs
delle val' postel'etSoldater pua begge Sitler , og 2 Galeler
laae paa Brandvagt, ineente de Svenske sig noksom betryggede mod fjendlligt Anfald. Mcu den modige Tordenskjold, der aldrig lod sig afskrække af det Farefulde ved
et Foretagende, vovede saameget mere, som del hel'
gjaldt Norges Frelse, freidigt det Angreb, som vi nu
nærmere ville see ham udfore.
Den 8de Juli ved Dagg1'Y seilede Eslwd1'cn med
klart Skib ind til D.'Inoldhl med Bramseils Kuling fra
Syd; men Kulingen aftog, eftersom de Danske kom
*) De svenske Efterretnlnger stemme ikke hermed j saaledes ind·

rummer Tornqvist kun, at Styrken bestod af Stenbocken , 8
Galeier, 6 Skjærbaade og 14 smaa Transportsklhe. Det bar
været umuligt at udfinde, hvis Angivetser ere de sande, her
ere de fulgte, som haves i de danske Arrhirel'.
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længere ind i Skjærgaarden , og under Slagel var det
næsten , stille. Klokken 6 trak den svenske Forpost sig
tilbage til Havnen og meldte Fjendens Komme, men da
de Svenske vare aldeles uforberedte paa delle Besog ,
lykkedes det dog uden Tab at passere det lange smalle
Indlob.
Efter at have recognusceret det ham ubekjendte Farvand og de Svenskes Stilling, overdrog Tordenskjold
Commandoen af Hvide 01'0 til Chefen for Hjælperen,
Capilainlieutenant Lemvig, medens han selv paa delle
Skib forte Eskadren mod Fjenden, Denne modtog ham
Klokken 11/ 2 med en heftig Kanonild, saavel fra Skibene
som fra et paa en Holm i Havnen ligefor Indlobet anlagt Batteri paa 6 Tolvpundiger. Tordenskjold udholdt
delte roligt, indtil han noget efter ' Klokken 8 havde
bragt sine Skibe i .Slagorden til Ankers med Spring paa
Tougene saaledes , at deres 6-'ibdige Kanoner kunde gjOl'e
Virkning. Han svarede derpaa kraftigt, og med Heftighed
paa begge Sider fortsaltes Kampen til Klokken 11, da
.tIen svenske Ild begyndte at aftage.
Tordenskjold lod nu, medens Krudtdampen skjulte
hans Bevægelser for Fjenden, Galeierne buxere Hjælperen
ug AI'ken Noa nærmere til den svenske Linie, somlllvide
Om og Vindhunden ogsaa sogte at nærure sig. Derved
bevirkedes, at Stenboeken ophorte at skyde og halede sig
ind mod Landet; men Batteriet skadede de Danske endnu,
derfor lod Tordenskjold delte angribe af Premierlieuteuant
Tande?' med Galeierne Prinds Christian oh" Lovise, som
havde huxeret Hjælperen, og Klokken t havde han bemægtiget sig det og fornaglet Kanonerne, Et Qvarteer
derefter streg Stenbocken; Galeieme og Transportskibene
salte paa Grund, og Besætningerne flygtede i Land; dog
bleve nogle af Folkene tilbage fOl' at bringe de til Skibenes
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Antændelse gjorte Furberedelser i Udforelse , naar de
Danske nærmede sig for at tage dem i Besiddelse,
Kampen var nu endt; meu dersom del Maal skulde
uaaes , hvorfor Toglet val' fortaget, da maatte de paa
Grund satte fjenllllige Skibe enten erobres eller odelægges.
Delle var under disse Omstændigheder el farligt Foretagende; thi Slagels Larm havde samlet alle svenske
Tropper, som vare i Nærheden, paa Bjergene omkring
Havnen, og Tordenskjold heretter ~ at deu fjendtlige Magt,
som val' forsynet med Geværer, belob sig lil 50UO Mand,
del' ved velrettede Skud sngte al holde de Danske borte
fra de tæt ved Landet liggende svenske Skibe' og FarWier, hvis Folk ei forlede dem uden forst al have an tændt Ild saaledes , at den, naar de Danske kom ombord,
kunde naae til fårlige Steder for at tllintetgjnre disse
med Skibet. Desuden var det allerede 2 Timer hen paa
Eftermiddagen, og man maatte skynde sig at forlade
Dynokihl, fOl' Fjenden fik Artilleri sandet , som vilde
gjore Tilbagetoget om ei umuligt saa dog hoist Udelæggende. Lykkeligt val' det for Norge, al Tordenskjold
ikke lod sig skrække af disse Farer, og at han havde
Staldbrodre , del' troligt stode ham bi.
Uforfærdet kastede Tordenskjokl; ll'l. C. lander
og Grib sig med Galeierne og Fartulerno over de
fjendtlige Skibe, medens Eskadren vedligeholdt en uafbrudt Kardætskild mod Landet mere for ved Rugen al
skjule Fartolerues Færd end med Haab om al skade de
af Bjergene og Skovene dækkede svenske Soldater.
Tordenskjold val' 'overalt den styrende Anfurer , der ikke
skaanede sig selv; ved sit Exempel opmuntrede han sine
Underhaveude til de ro\ eligste Foretagender. Tonder og
GI'ib udfurte hans Befalinger med den dristigste Tapperhed ;
snart saae man dem entre ombord i el med Krudt ladet
Skib fOl' al borttage bræ~dende Tjæreballer i Nærheden
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af Krudtfade, som ellers liden vilde uaae om faa Oieblikke, eller varsomt nærme sig opslaaede Krudunnder ,
hvori del' hængte en faldefærdig brændende Lunte; snart
roede de med et Pal' Fangel' i en lille Baad heil til de
fjendllige Skibe og fastgjorde Varp i disse, hvori de da
haledes ud af de danske Skibe; og Alt dette udfortes ,
medens deres Klæder gjennemboredes af Flintekugler fra
Landet, og deres nærmeste Sidemænd faldt. Saaledes
styrtede Lieutenant Willer dud ned af Toften, han stod
paa ; Cadet J. Sive1'lsen sprang med 3 Matroser i Luften
paa Galeien Wreden , hvor de ikke kunde faae Ilden. betids nok slukket? ; Cadet Ferry dræbtes af en fjendtlig
Kugle; Lieutenant Hoeg fik et farligt Saar i Hovedet, der
længe holdt ham paa Sygeleiet, og en stor Deel af .de
Menige, som dræbtes eller saaredes ved dette Foretagende,
hændtes delte under Bestræbelserne for at komme i Besiddelse af Priserne,
Disse heltemodige Anstl'ængelsel' lnunedes ved
Erobringen af: Stykprammen Stenbocken, Galeterne
Proserpina , Ulysses og Lucretia, Halvgaleterne Achilles,
Pollux, Hector , Biomen og Sorte Maren, 1 Strombaad ,
1 Skjærbaad og,19 med Ammunition og Proviant ladede
Koffardiskibe; Resten af den svenske Flotille i Dynn Havn
udelagdes. Sverrig mistede derved 44 Skibe og Fartoier ,
armerede med 60 Kanoner ; men hvormange af deres
*) Premlerlleutenant Grib melder udtrykkeligt, at Wreden. sprang

i Luften med Sivertsen og 3 Matroser; men at Sivertsen dog
kom uskadt derfra. hvorimod ~Iatro s erne tilsatte Livet, og
Tordenskjold meldte Kongen, at "Schoutbynacht - Galeien" begyndte at synke og var sat i Brand. Tornqvist derimod nævner
ikke Wreden ved Dynlikibl, og ved Angrebet paa G/lthaborg
næste Aar var en Galei af delt e Navn i Brug hos de Svenske.
Har dette været den samme , som de danske Beretninger tale
om, da maa den kun tildeels være bleven Ildelagt og ef!.er
Slaget atter nptagen og repareret.
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. 931 Mand stærke Be ætning , del' dræbtes eller saaredes,
derom haves ingen tilforladelig EfietTctning; i Fangenskab •
faldt kun 1 Lleutenant og 16 Mand, da det ovrige Mandskab
flygtede i Land. Det dansk-norske Tab val' 19 DUde og
57 Saarede ; Skibene havde vel lidt en Deel, men bleve
dog snart istandsatte.
Klokken 9 om Aftel1en var Dyno Havn ryddet,
hvorpas Tordenskjold begunstiget af MUrket uden synderligt Tab trak sig tilbage og kom næste Formiddag lykkeligt
til Ankel's med sin Eskadre og Priserne paa MagU Rlled
ved Hvaloerue, hvor Commaudeur ' Vibe laae med 3 danske
Linieskibe, Saaledes reddede Norges kjække SUn med
sine brave danske Staldbrodee Fædrelandet i DynUkihl;
thi Carl den 12le val' nu efter at have mistel4-6000 Mand
nodt til al trække sig tilbage fra Norge.
Omendskjnndt Gabel vist hellere havde seet , at
Turdenskjold havde givet ham Lerligbed til al deeltage i
Seiren i Dyuukihl, kunde han dog ikke sige Noget- imod,
al denne ikke havde indhentet hans Tilladelse lil Angrebet, .
men benyttet del dertil gunstige Oieblik; da han foretog
dette, val' han desuden ikke underlag l Gabels Commando,
og denne Vat' formeget Verdensmand til al yure sin personlise Utilfredshed, Med Efterretuiug om, al de Svenske
havde forladt NOI'ge, sendte han Tordenskjold til KjUbenhavn, hvor Kongen belunnede dennes Daad i DynUkihl ved
al udnævne ham Iii Commondeur og tildele ham til at
bære paa Brystet i el blaat Baand den samme GuldmedaiJIe, som Flagmændene og Linieskibscheferne erholdt
efter Gabels Seier over Wachtmeister,
- Del danske Hof val' ikke uvidende om den svenske
Minister Baron von GUrlz's Bestræbelser fol' at adskille
de AIliCl'ede og kaste Krigsbyrden alene paa Danmark
og NOI'ge (Side 66).
Polen - Sachsen og Preussen
havde ingen synderlig Interesse for Krigen , efterat de
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Svenske vare fordrevne fra Tydskland uden Udsigt til
igjen at blive dem farlige. Hollænderne var deL kun om
al gjlke at beskytte deres Handel, som de svenskeKaperler
skadede. Georg alHannooer, som 1714 havde besteget
Storbrittanniens Throne , havde deruuod , ikke blot for
den brittiske Handels Skyld, men ogsaa af en anden
Grund; Interesse af, at Carl den 12te blev tvungen til en
Fred , nemlig fOl' at kunne beholde Bremen og Verden,
som Frederik den Fjerde havde erobret 1712 og 1715
solgt til Harmover. Han understottede derfor Kong
Frederik med en betydelig Flaade, som under Admiral
Norris sendtes til Ostersoen. For at modarbeide - den
Indflydelse , som GUI'tz allerede havde vidst aL forskaffe
sig hos det russ iske Kabinet, val' det især den russiske
Czar, SOlll den danske Politik maaue stige at vinde, og
endeligt lykkedes del Frederik den Fjerde at formaae
Peter den SLoI'e Lil en personlig Sammenkomst. Under
denne, det' fandt Sted den 3die Juni i Altona, sluttedes
en Truetat med Rusland, hvori Monal'keme garanterede
hinanden deres Besiddelse.' og lovede ei aL indgaae nogen
Separatfred med Sverrig ; desuden tilsagde Czaren Danmark
eu Hjælp af 24000 Mand Lil at deeltage i en Landgang
paa Skaane for at tilhageerobre de ved Freden i Roeskilde
1658 tabLe Provindser. Peter den Store lovede tillige at
angribe Sverrig fra ÅlandSl>eme, og Monarkeme bleve
Irenideles enige om vexelviis at fl>re Overcommandoen
over den forenede Land- og Somagt; dog skulde dcn af
dem, del' val' ombord paa Flaaden, commandere denne,
saalænge han val' del', og den Anden imedens anfore
Landmagten.
Den 17de Jnli ankom Czar Peter selv med 41 Galeler
fra Rostock og nogle Dage sildigere hans Gemalinde
over Land til KjObenhavn, hvor den' forenede Somagt
samledes. Denne bestod af 18 danske Li nieskibe og
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4 Fregauer under Gyldenluves Commande Ilt); den engelske
Flaade, commanderet af Norris , lalle 19 Linieskibe og
2 Fregauer , og til den russiske Flaade horte , under
Connuandeurerue Schellillga og Sieoers , 14 Linieskibe
5 Fregatter og Snauer saml48 Galeler U). Den 13de August
heisede Gyldenlove sil Flag paa E1ephanten; den 16de
saluteredes den russiske Czars Flag (guult med en sort
flakt 01'0), og den 19de seilede Flaadeu under Czarens
Commando til Ostersoen llU). Den svenske Flaade knnde
ikke maale sig med denne mægtige Fjende , men maaUe
suge Havn i Carlskroria, saasnart hiin kom i Soeu , saa
at Overskibningeu af de russiske Tropper fra Mecklenborg
iii Sjælland og Hveeu iværksattes uden Hindringer.
Medens man imidlertid i KjUbenhavn forberedte All
til Toget mod Skaane , og 26000 Mand danske Tropper
del' stode færdige ul i Forening med Busserne al indskibes i de samlede Transportskibe , udviklede sig den
'Ivedragtssæd , SOI1l den klogrige Gorl::. havde saael og
pleiel mellem de 2 Monarker, Han opholdt sig i Holland
for al fOI'skaf!:e Sverrig Penge og vidste at vinde den derværende russiske Gesandi , Fyrst Kurakin , og Czareus
skotske Livlæge, Areskin , samt flere formaaende Russere
for sin Forsoningsplan mellem Cad den 12le og Peter
den Store, saa at om end Czaren virkelig ingen troluse
Hensigter nærede mod Danmark, Frederik den Fjerdes
Kundskab om Gortzes Planet' dog maaUe gjure ham for") Flnndeprotocollen i Admirnlitetsnrchivet, Linieskibet Tre Lover,
som .fllrst vnr bestemt til nt flllge Flanden• kom ei med i Siien
af ~Iangel pan Folk.
..) ~Injor v, Jensens tydske Oversættelse nf LundbInds Cnrl den
12tes Historie. (II. 497, 98) efter KrigscnncelIinrchivet.
***) Eleplinntens Journal i Admlralnetsareulvet, I "CapitalnF, LOlkens
mililnire Liv" (N)'t Siinrchiv I. 74) nnfOres. al 6 hollandske
Orlogsskihe og Fregatter vare forenede med Flaaden l Uster.
-liDen; men herom meldeJournnlerue I Admlra1ite ~arcWn:1 Jntel,
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sigtig mod en Allieret, som desuden selv. gav Anledning
til Mistanke, og som viste sig utilfreds, fordi Kong
Frederik ikke vilde love al overlade ham Carlskrona ,
hvis den blev erobret. Paafaldende maalte det være, al
der istedetfor de i Altonaer-Traclalen bestemte 24000 Mand
russiske Landtropper ankom 40000 Mand foruden 48 Galeler
med over 6000 Mands Besætning, al Czaren ved l1ere
Letligheder sngte at forskaffe sig ualmindelig Adgang til
Fæstningen og Havnen, al han. drev sine locale Undersngelser saavidt , al de vakte Opmærksomhed, at han
under alleslags Paaskud udsalte Landgangen paa Skaane ,
og at han paa en foruroligeode Maade samlede sin Magl
omkring den danske Hovedstad, Efter Altonaer-Tractaten
kunde Commandoen over den danske Flaade ikke nægtes
Czaren , naar han val' tilstede, og derfor maatte Gyldenluve,
uagtet hans Modforestillinger , underlægges ham; men
under disse Forhold val' del ikke at undre sig over, . at
Frederik den Fjerde befalede sin Generaladmiral vel al
vise Czaren alle Æresbeviisninger og lyde hans Befalinger,
naar de ei vare Lil Skade fol' den danske Flaade, men
tillige paalagde ham at holde sine Skibe samlede; vel at
give Czaren Generalberetning om Flaadens Bemanding og
Proviantering , men at forbeholde Kongen den specielle
Kundskab derom; selv at bestemme Flaadens Courser,
Maneuvrel' og Ankerpladser og vaage over, at Intet foretoges uden efter fælles Krigsraad, i hvilket GyldenJl)ve
skulde snge at forskaffe sig overvelende Indflydelse. Da
der kom flere Tropper fra Mecklenborg end de bestemte
24000 Mand, vilde Kong Frederik ikke tillade dem at
Iande paa Sjælland, men befalede, at de skulde landsæltes paa Hveen og lod endog Skibe udlægges for,
hvis del behovedes , med Magt at vaage over Overholdelsen
af denne Forholdsregel. Da Czaren derpaa uden Aftale
med sin Allierede allerede den 25de August forlod Flaaden
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under Bomholm og vendte tilbage til KjUbenhavn med den
Befaling til Sehellinga og Siavers at flllge ham med den
russiske Flaade , beordrede Kongen under 16de September
Gyldenltlve at fUlge Bussernes Bevægelser , og da Peter
den SIOl'e endeligt udtalte sin bestemte Vægring at deellage i Toget mod Sverrig , forbud Frederik den Fjerde
de russiske Galeier at opholde sig mellem de danske (Jel',
paalagde Vagtskibet i Storebolt med Magt at forhludre
Landgang af russiske Troppe.', lilbagekaldte sin Ordre
til GyldenlUve at adlyde Czaren og befalede ham med
H danske og 12 engelske Linieskibe at lagttage tlr
U russiske Linieskibe ") indtil fOl 'u i Bornholm samt i
fol'nudenl Fald med Magt forhindre , at russiske Tropper
landsalles paa dansk Territorium. FUI'sl efterat de russiske
Tropper vare fnrte tilbage og udskibede i Rosloek, og
den russiske Flaade val' seilet hjem, vendte Gyldenlove
tilbage til Kjobenhavn , hvor den danske Flaade blev ()Plagt :midt i November] ior ris gik derimod til Englaud
med sin Flaade .eftm' fUrst al have overleveret den i
Ocreber af de Engelske erobrede svenske Fregat Ilderim
paa 36 Kanoner Iii de Danske , som udbetalte Erobrerne
dens Værdi og indlemmede den i Flaaden under Navnet

Pommern,
Med diplomatisk Dygtighed havde Gilrlz sanledes
forstyrret delle for Danmark saa kostbare Forelageude U),
som vilde have været Odelæggende for Sverrig , og hvorved Danmark muligt under daværende gunstige politiske
Forhold kunde have gienvundet sine tabte Slamlande.
") Elephontens Journol i Atlmirolltetsorchivet.

....) r AUonoer- Tractoten forpligtede Frederik den Fjerde sig til ot
underholde paa sin Bekostning 15 russiske Batallluner og
Mand Cavalleri , naar de kom til Danmark, Tillige skete
Transporten af to Battuiiloner og 1000 Cavallerlster 1100 dansk
Bekostning.

. tooo
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- Efterat Carl den 12te havde forlåtlt NOI'ge, havde
Viceadmiral Gabel rurt en Deel af sin Eskadre til Hovedtlaaden under Gyldenlove , saa at kun 3 Linieskibe •
2 Skytskibe, 4 .FI'egaUer og 2 Snauer foruden Galeiflottillen forbleve i NOI'ge og Nordsoen til sidst' i Aaret
for at beskytte Handelssofarten og vedligeholde Communicationen mellem Rigerne.
Commandeur Tordenskjold havde været brugt ved
Overforselen af de russiske Tropper til Sjællamlog val'
bestemt til at eommandere et af de Linieskibe , del' skulde
have dækket Landgangen paa Skaane; 'men da denne var
opgiven, erholdt IUIn den saalænge auraaede Commando
i Nordsiien over 2 Linieskibe, 2 Skytskibe, 5 Fregatter,
1 Snau og l Hukkert; desuden underlagdes ham den
norske Sndefension, bestaaende af 3 Snauer , 4 Brigantiner,
11 Galeier, 2 Postjagter , 6 Skjærbaade og 10 Chalupper.
Dog blev det ham paalagt at aftale alle Foretagender med
det norske Generalilet, som bestod af den commanderende
General og nogle andre hnle Officierer og Embedsmænd;
var der ikke Tid til at indhente Generalitetets Mening,
skulde han overlægge de Foretagender, som han ansaae
fol' hensigtsmæssige, med et Krigsraad, dannet af Skibscheferne.
Med Linieskibene og 2 Snauer forlod Tordenskjold
KjUbenhavn fnrst i December 1716 fol' al hjemfore de
norske Tropper, som vare blevue sendte ned til Danmark
i Anledning af det skaanske Togi; i delte Foretagende
fulgtes han imidlertid ikke af sit tidligere Held; thi Eskadren
adsplittedes i Kattegattet af Storm, og ~ Transportskibe
forliste paa den svenske Kyst, hvorved 4 Infanteri-Compagnier faldt i Fangenskab.
I Begyndelsen af det paafnlgende Aar 1717 eonvoierede
Tord'ettskjold Resten af de 6 Regimenier, SOlD skulde til
Norge, fra Frederikshavn til Frederiksværn, hvorefter
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Eskadren laa stille i NOI'ge indtil den 8de Aptll, deels
paa Grund af Vinlel'en, deels af Mangel paa Fornedenheder, [denne Tid aftalte han med Generalitetet de
Opera tioner , han havde paatænkt; men han fandt .stor
Mangel -paa , hvad del' benuvedes til al sætte ham island
lil al virke kraftigt mod Fjenden, da del øgsaa hel' val'
meget vanskeligt al fOl'S kaffe de fomndne Krigsmaterlaller
og Proviant.
- Den svenske Eskadre i GolltaIJo1'g VaJ' ved Havnens
Beliggenhed især farlig fol' Sularten mellem Rigerne og
havde skadet den danske og norske Handel meget. Del'
maaue derfor holdes en betydeligere dansk Styrke i ueue
Fanand end ellel's vilde have været nodvendigt, saa al
del vilde være til stor Fordeel , hvis Krigs- og Kaperskibene tilligemed Orlogsværftet i GUthaborg kunde blive
Udelagt ; flere Planer udkastedes til den Ende, men uden
al nogen af dem val' kommen Lil Ildfurelse. Da Tordenskjold val' bleven Hoistoouunanderende i Nordsnen , sUs le
han at naae dette Maal, hvilkel han vidste Frederik den
Fjerde længe havde stræbt efter, og med Generalitetets
Samtykke"besluttede han at foretage en Overrumptingsexpedilion mod (JUlhalJol'g. Til denne samlede han derfor Oh'sl i Mai-Maaned under Hirtsholmene:
Lolland,
50 Kononer , Corn, p, Tordefl/1(jold ,
Fyen,
50
Copt.. G. Siverts ,
HJælperen,
46
Captltnt, H. C. de:J'Etang,.
Arken Noa,
24
Captltnt, P. Grib,
Fredericus Qvarlns fra Arendal ,
Golei, Capltaln Sohlgoord,
Captltnt, J. Dabl ,
Fredericus QV8rlus fro Christlansnnd,
Prinds Christion ,
Captltnt.. Håeg,
I
Premltnt. P. A. Ottesen,
Prinds Corl,
Loviso fra Chrislionsond ,
Captllnt. Kock ,
Captltnt. Nelsen ,
Lovisa fra Arendal,
SophJo,
Captltnt, J. Dam ,
LJent. F. SaWgaard ,
Charlotte Amalia ,
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Lucretia,
Achilles ,
Pollux ,
Jepta,

Galei,
Halvgalei ,

snau,
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Lieutenant Halvor,
Lieutenant Heimich,
Lieut. F. W. v, Printzen ,
Lieut. J. F, Bruun,

4 Linieskibe og Skytskibe med 170 Kanoner, 9 Galeier,
2 Halvgaleler og 1Snall Iorurlen 8 Skjærbaade og
6 Chalupper',
Den 12te Mai mod Aften lettede Tordenskjold med
Veslemind fI'a Frederikshavns Rhed og val' fUl' Dagens
Frembrud under Vinga med alle sine Skibe undlagen
Arken Noa, som ei naaede Eskadren fUr Klokken 6 om
l\101'genen. Grunden hertil val' ikke blot, al den val' en
slet Seiler; men Capilain Vosbein , der ansaae sig fornærruet af Tordenskjold og endog havde indgivet Klage
over denne, havde heraf ladet sig fodede til ikke al ud(()re sin Chefs Befaling al slæbe Skytskibet, men givet
sig Mine af at have misforstaaet Ordren, og var lsiederfor
al idlge Eskadren staaet iii SUes med sin Fregat, Da
Arken Noa endelig ankom, lub Vinden ostllgt, hvorfor
Tordenskjold nndies til al ankre paa RifUfjOl'd 1/'1. Miil
udenfor Kastellet Nyelisborg og opsætte Angrebet til
næste Nat. Overrumplingsforsuget val' saaledes mislykket,
og F;jenden fik nu Tid til al mie Forsvarsanstalter, der i
modsat Fald ei vilde være trufne.
G6lltahorg ligger ved Gothaelven , hvis Muntling ved
den h.;tydelige () Hisingen deles i den nordre Elv, der
ugsaa kaldtes Bohusel» efter del derved liggende faste
Slot Bahus, og den sondre Elv eller den egentlige Gotltaelu,
som lnher ud mod Vest mellem Hisingeu paa Nordsiden
og den faste Kyst af Vestgothland paa Sydsiden, Under
Hisingen el' paa en lille Holm i den sondre Elv anlagt
Kastellet Nyelfsbol'g, hvis Kanoner bestryge hele Farvandel; ligeover for Nyelfsborg ligger paa den faste
Kyst Kærinberg, og S/8 Miil indenfor delle var Kastellet
(6)
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Gammelelfsborg. Da man 'II U truedes af Tordenskjold, bleve
2 Batterier paa respective 12 og 16 svære Kanoner anlagte
imellem Kærinberg og Gamrnelelfsborg ; 5 svenske Krigsskibe med 40-46 Kanoner hver samt Galeien Wredeu bl;'ve
under Commando af Vioeadrulral Stramstierna fortnlede
tvers OVI'I' den med Bomme afspærrede Gothaelv; desuden
besattes Kærinberg med 2 Regimenter, som den tililende Arveprinds af Hesseu og Feltmarchal GI'ev MUI'nel'
havde samlet, medens den dansk - norske Eskadre laa
udenfor Nyelfsborg. Ved Vosbeius Feil havde l\jenden
saaledes faaet Tid til at træffe fuldstændige Forsvarsanstalter, og del' herte en Tordenskjolds Dristighed til
desuagtet at vove Angrebet, Men denne uforfærdede og
ærgjerrige unge Mand lod sig ikke afskrække fra et FOI'etagende , som en roligere Anfl)l'el' vilde have indseet Ikke
lovede noget heldigt Udfald.
Da det val' blevet mnrkt U1il Aftenen, nærmede
Tordenskjold sig med hele Eskadren Nyelfsborg paa
1/4 Miil. Her lod han Linieskibene aukre , medens Skylskibene, Galeierne , Skjærbaadene og en Deel bemandede Chalupper fra Linieskibene henimod Midnat med
en liden Laring af Vesten i al Stilhed dreve forbi Nyelfsborg'
mod den fjendtlige Skibslime. Ol' svenske Brandvagter
opdagede snart denne afventede Bevægelse, og fra Kastellerhe , Batterierne og Skibene aabnedes strax en heftig
Kanonild. Ikke destomindre bragte Tordenskjold , der
fra et Fartot selv ledede Angrebet, Skytskibene og Galeierne Klokken 11/ 2 i Slagorden mod de svenske Skibe,
hvem de nu kraftigt brugte deres Skyts imod, meden~
Skjærbaadene og Chalupperne holdt sig tæt under Hisin~en
for at være ved Haanden," naar de Brandsager, hvormed
de vare forsynede, skulde benyttes til at tihntetgjnre de
svenske Skibe og Magaziner. Til Klokken 6!/2 fortsattes
den ulige Kamp med en 'Papperhed , som Indgjod Fjenden
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en hiji Mening om de Angribendes Mod, der desværre
her spildtes paa et Irugteslnst Foretageude. Endeligt
indsaae Tordenskjold , at han Intet kunde udrette mod
den svenske Overmagt og benyttede derfor den heldigviis
til Nordost omspringeude Vind til al trække sig tilbage
lil Linieskibene. Dette iværksattes imidlertid ikke ud..n Tab.
I Begyndelsen åf Træfningen havde Galelen Lovisa
fra Christiansand erholdt flere Grundskud og maatte suge
hen uuder Hisingen for at hale sig paa Brund og om
muligt stoppe sin Læk; men ml' den naaede Grunden,
sank den; dog bjergedes Mandskabet af Skjærbaadeue og
Chalupperne. Paa Tilbagetoget kom Galeien Lucretia
paa Grund under Kærinberg og maatte forlades af Besætningen, liden at det lykkedes at faae den i Brand. Den
tappre Grib , SODl med Arken Noa havde aabuet Angrebet
og næsten 1 Time alene udholdt Fjendens Ild, indtil
Hjælperen og Galeieme kom paa deres Post, var ogsaa
lien Sidste, del' trak sig UlI af Slaget; ved Udseiliogeo
kom han imidlertid ligeledes paa Grund under Nyelfsborgs
Kanoner, SODl beskjude ham heftigt, medens den svenske
Galei Wreden nærmede sig for at entre ham; dog Grib
modtog den med et saa velrettet Lag, at den maaue
trække sig tilbage, hvorefter han ved Hjælp af en norsk
.Balei atter lykkeligt kom af Grunden og ud til Eskadren.
De svenske Skibe og Kasteller vare ved Angrebet
ikke ubetydeligt beskadigede og mistede en Deel Folk;
meh hvormange findes ikke tilforladeligt angivet. ['ordenskjold mistede som anfort de 2 Galeler og havde
52 Dnde og 79 Saarede ; SkJtskibene og de llvrige GaieiCl'
lede vel en Deel; men Skaden lod sig dog reparere paa
Rifijfjord,
Linieskibene havde Tordenskjold slet ikke
bragt i Ilden, onrendskjnndt de visI vilde have gio rl
betydeligere Virkning mod de ljendtlige Skibe- end Galeiel'l1e;
men han vovede vel ikke al udsætte de vigtigste Skibe
(6 4 )
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for den olensynlige Fare, da der ikke kunde regnes paa,
at Vinden just skulde vende sig for at ginre Tilbagetoget
muligt. Rigtigere synes del imidlertid al have været,
naar Angrebet skulde Ioretages , da at bruge den hele
Styrke for at opnaae del tilsiglede Resultat: Odelæggeisen
af de svenske Skibe.
Tordenskjold skaanede sig ikke' selv, men var fl'a
fUl'sl til sidst midt i den heftigste Ild; dog kom han
uskadt derfra, omendskiondt Fartniet , hvori han val',
blev skudt i Sænk, og det næste, han traadte over i,
mistede Aarerne ; Capitain Sieerts , SOIll dcelte Faren
med sin Chef, faldt derimod for en fjendllig Kugle.
Saaledes endles Tordenskjolds lUrste FOI'sUg mod
GUthaborg, uden at deraf hostedes audeu Nytte end del
moralske Indtryk, som det dristige og med saa megen
Tapperhed udfnrte Angreb gjorde saavel paa Fjenden som
i Fædrelandet. Til Svar paa hans Bapport om dette FOI'elagende gav Admiralitrtet Tordenskjold den Advarsel ikke
oftere at indlade sig med fjendllig Overruu gt uden Kongrus
udtrykkelige Befaling. Frederik den I':jel'de viste sig ei
heller tilfreds med hans Forvovenhed og befalede ham
ligeledes i Fremtiden lUl'sl al indhente kongelig Approbation,
fU.' han indlod sig paa saadanne Foretagender.
- Eskadren forblev eller Angl'rbel 12 Dage i Rifufjord for al blokere GUlhalJOl'g og skadede denne Stads
Handel ikke alene ved Spærringen, men ogsaa ved at
gjnre 1~ Priser , hveriblandt 3 Kapere og el tragtet
armeret Skib, som tor S\ ensk Reg-ning, IIIelI under fransk
Flag, kom Ira Dunkerque for at bruges til del af Baron
GUrlz projecterede Angl'eb paa Skotland. Ogsaa Udelagde
Tordenskjold , medens han laa udenfor Gothaborg', en
Reberbane i del sydligere liggende Onsala,
- Capitain Vosbeins Insubordination misbilligedes
helligt af Kongen og Admiralitelel. Han val' ellers en
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dygtig Skibschef', men havde her forglemt sin Pligt mod
Tordenskjold , der, skjondt yngre Officiel', var sprungen
ham forbi. Under hele Krigen havde han viist sig som
en activ Krydser og taget flere svenske Kapere (S. 44);
men ved Forfolgelsen af nogle fjendtli ge Skibe havde
TordenskjoJd fattet den Mening, at Vosbein frygtede sin
Overmand og helst undgik sin Ligemand, hvorfor denne
selv saa modige Mand tabte sin Agtelse for ham og ved
flere Letligheder Jod sin ungdommelige Heftighed frembruse mod den ældre Mand, Derved fandt denne sig
hnilig krænket, og de kom paa en meget spændt Fod
med hinanden. Efter Affairen ved Gnthaborg befalede
Tordenskjold , at Vosbein skulde afloses og arresteres,
naar han kom i Havn; men rul' dette skete, erobrede
han den svenske Fregat Island af lige Styrke som hans eger
Skib Soriddereu, Dette formildede den holmodige Tordenskjold , og da Vosbein, elterat han val' kommen ind til
Norge me~ sin Priis og den afTordenskjold befaledeArrest
var udfort, henvendte sig skriftligt til denne, erkjendte
sin Feil og bad sin fornærmede Chef at frelse ham fra
at komme under Krigsret, Val ' Tordenskjold strax villig
til Forsoning og anvendte sin Indflydelse saa heldigt, al
Sagen mod Vosbein ikke alene faldt bort , men at han
endog for sin Erobring avancerede til Commandeurcapitain.
- Baron Gortz's Bestræbelser for at forsone Rusland
merl Svorrig havde imidlertid god Fremgang. Det var
nemlig lykkedes denne snue Statsmand at knytte personlige Forbindelser med Peter den Store, hvilke han anvendte til at opirre Czaren mod Frederik den Fjerde og
Georg den 1ste , idel han benyttede den Uvillie , Peter
havde fattet mod disse MonarkCl' ved Tvistighederne om
Wismar , en Uvillie , del' havde faaet ny Næring mod hiin
ved den gjensidige Mistro under Tilberedelserne til del
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paatænkte Feltto g mod Skaane og imod denne, fordi
England aahenburt havde erklæret sig imod, al Rusland
erholdt fast Fod i Tj'dskland ; desuden \ al' del' gjcnsidigt
mellem disse lo 1I01lel' viist smaa personlige Tilsidesættetser. Gl.lI'lz gj t~ n n c lII s k uc( l c snart Czarens Stemning
mod sine l\'lcdfol'bunl1nc og benyttede snildt denne Lil
fuldkommcnt at adskilIc de for hans Herre farlige AlIit:l'edc.
Paa samme Tid vidste han at bringe Ucnighcd i dct
brittiske Kabinct, hvis Interesser strede mod dem , Gcorg
havde som C1mrfyrste af Haunover , og for at bringe
denne end mere i Forlegenhed hvervede han Tilhængere
for del Ira Storbrittannien fordrevne stuartske Huus,
De russiske Troppers vedvarende Ophold i Mecklcnborg bevægede Frederik den Fjerde til under disse FOI'hold at drage Tropper sammen i Holsteen for at sikkre
Pommern og Wismar for Overrumpling.
Derfor bleve
3 Regimenter kaldte ned fra Norge, og da Kongen stolede
paa , at de brittiske Skibe , som under Commandeur
J. Stuart opholdt sig i Skagerrakket , vilde gjOl'e fælleds
Sag mcd Tordenskjold mod Sverrig , beordrede han denne
al holde Skytskibenc og 6 Galeicr i Beredskab til at
sendes IiI Kjl.lbenhavn for derfra al bruges paa de pommerske
Kyste,'. Da Tordenskjold efter Angrebet paa Gothaborg
erholdt denne Ordre, sendte han Skyrskibene til Frederiksham og Galeierne til Frederlksværn , forrli de fra begge
disse Steder kunde benytte samme Vind, SOIl1 dc nedkaldte Tropper benovede for at komme til Danmark ,
medeus den ei kunde bruges fra Gl.llhallol'g. Men da
han uden Skyrskibene og Galeicrne ei var stærk nok iii
at holde Gl.lthaborg blokeret, især da den svenske Styrke
fOI'l.lgl'd.·s der ved nybyggede Skibe og Galeicr, og desuden manglede Proviant, forlod han RiflJfjord den
26de Mai. Frederik den Fjerde kom imidlertid snart til
Erkjendelsc af, at han ikke kunde stole paa den engelske
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Ifjælp og indsaae tillige Vigtigheden af, at Nordsneseskadren val' den svenske Somagt i Gothaborg' roxen;
han lod derfor ei alene Tordenskjold beholde Skyrskibene
og Galeierne, men sendte ham endog fra K,jllbenhavn et
Linieskib til Forstærkning, som medbragte en Deel af
den bitterligt savnede og ofte i dl' kraftigste Udtryk forlangte Proviant tilligemed Penge, hvortil man ogsaa
heiligen trængte i Norge.
.
- GUI'tz's Finautsoperatluner satte Oarl den 12te istand
Lil igien at forberede et nyt Angreb mod Norge, og da
Tordenskjolds Daad i Dynokihl havde lært denne Vigtigheden af at hale en sikker' Havn nær ved delle Rige, anvendte han betydeligt paa at befæste Stromstad, Noget over
2 Mile fra den norske GI'ændse. Tordenskjold indsaae,
hvor lurhgt det vilde være fur NOI'ge, hvis de Svenske
fuldfllrte,de paatænkte Arbeider i Strnmstad, og udkastede
derfor en Plan til at forstyrre disse, som vandt den
commandereude General i NOI'ge Grev Vedels Bifald.
Den 8de Juli meldte Tordenskjold Kongen sin Hensigt at
angribe Strnrnstad Ior at forstyrre Fæstningsarheiderne og
udelægge Magazineme del', saml at han ikke turde vente
med Ildforelsen til Kongen havde approberet Planen, da
Befæstningen daglig blev stærkere, men forsikkrede at
ville handle forsigtigt.
Den 14de Juli afseilede derefter fra Frederiksstad :
Lolland,
Fyen,
GlIthaborg,
Hjælperen,
Arken Noa,

50 Kanoner, Commandeur p, Tordenskjold ,
Capitain A. Daniel,
5U
Capilnin H, J. Rostgaard ,
42
.16
Capitaiolieutenant H. C, de l'Etang,
Capitainlieutenant P. Grib,
24

li Skibe med 212 Kanoner foruden 9 Galeier.

Med denne Eskadre styrede Tordenskjold ad Strnmstad
til, (Skjærgaardeu dreve Skyrskibene og Galeierne af
og maatte soge Havn under Ageru Skandse næsten 3 Mile
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fra deres Bestemmelsessted; men de 3 Linieskibe kom
næste Dag til Ankers udenfor lndlobet lil Strumstad.
Havnen ved denne By dauner et Bassin, i hvis Midtc
lig-ger Klippen Laholm; der mod Ost vvd en Bro vat'
forenet med den paa det fremspringende Land liggende
By. Paa Lasolm havde de Svenske anlagt Hovedbatteriet
Carolus paa 14 Attenpunuigere, medens er andet Batteri
Nord og et tredie Syd for Byen, hver med 3 AUenpundigere , kunde med hiint vedligeholde eu krydsende
Ild. I Havnen befandt sig, da Angrebet fandt Sted, vel
ingen svenske Krigsfartnler; men Carl den 12te havde
overdraget Strumstads FOI'svaJ' til den provede Generalmajor Gjerto med et nyligt af VeteranCl' oprettet Grenadeercorps og nogle andre Tropper, og denne Anfurer udfOrte dette Hverv med udmærket Duelighed.
Vistnok havde det ræret bedre, hvis Tordenskjold
ei havde viist sig fOl' Stromstad, fUr han havde hele sin
Magt samlet; uren paa Gl'und af det snævre og farlige
Farvand var dette Sted - som han siden erklærede, da
Admiralitetet drog ham til Ansvar d"I'fOI' - dct eneste ,
hvor Lillieskibene kunde ligge sikkert, 3 Dage maatte
Terdenskjold nu vente paa' de af Stille tilbageholdte
Skylskibe , som Galeterne ikke kunde buxere frem formedelst stærk Modstrtnn. DenneTid benyttede de Svenske
til at opkaste det endnu manglende Brystværn paa Butterierne , opture Morterer og sammendrage Folk fra Omegnen. Maaskee havde det under disse Omstændigheder
været Iomuftigst at opsætte Angrcbet til eu belelligere
Tid; dog maa det ogsaa betænkcs, at enhver Opsættelse
vilde, IIU da Hensigten var forraadt, give Fjenuen Tid til
at Irenune Befæstningen og sanledes vanskeliggjurc et
sildigere Angreb, Tordeuskjold holdt overalt ikkc af
Opsættclse; han havde benyttet de 3 Dage til at recognoseere Havnen, og da Arken Noa endeligt med de
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4 Galeler ankom den 18de om Aftenen, beotuttede det
sammenkaldte Krigsraad i den Forudsætnlng , at Hjælperen
og de ovrige ~aleier, del' kun vare 1/4 Miil borte , .vilde
ankomme betids , ei at give Fjenden længere Tid til at
forstærke sig.
Som altid forberedte Tordenskjold sig og sine Vanbenbrndre til Slaget ved at holde Gudstjeneste og Communion, og ved Midnat begyndte Arke« Noa og Linieskibene at varpe sig ind mod de fjendtlige Batterier.
Klokken 1 val' Gt'ib med Skytskibet paa SiD Post imellem
Oarolus og det sydlige Batteri, hvorfra han ogsaa kunde
beskyde Broen og sanledes vanskeliggjUre Conuuunicationen med Byen; men da han mistede mange Folk ved
de fjendtlige Batteriers Ild, som han alene ikke val'
mægtig, halede han sig bag et Skjær, medens Linieskibene (Tordenskjold forrest) varpede sig· frem mod
Carolus under en morderisk Kugleregn langskibs forind,
hvorved de korte Varp, SOIl1 Skibene maatte udture for
ikke at stede paa Klipperne, flere ~ange skudes over. FOl'
at beskjæfiige Fjenden halede den kjække GI'ib sig ellerat
have faaet friske Folk Ira Galeierne paa Tordenskjolds
Opfordring frem af sit Skjul og aabnede atter en kraftig
Ild mod Carolus, Endeligt lykkedes det Klokken 41/ 2 at
bringe Linieskibenes Kanoner til at bære paa Fjenden;
men paa samme Tid maatte Al'ken Noa atter suge Skjul
bag Skjæret , da dens modige Chef, som var alene tilbage
med 4 Mand paa det overste Dæk, ved en Kardætskkugle
fik sin hnlre Arm knuust , og Skibet havde faaet 5 Grundskud, hvoraf eet borttog et Stykke Planke. Linieskibene
vedbleve imidlertid deres JIll mod Carolus med saamegen
Kraft, at Folkene paa delle Batteri i mindre end een Tillie
to Gange vare bortskudte ; men den tappre Gjerta hang
stedse friske Folk med Fugtel uver Broen, hvis Passage
ved Gribs Tilbagetog atter val' bleven Iri. Ogsaa de
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danske Skibe, isæt' Lolland og Arken Noa, havde lidt
meget, saa at paa Lollands Skandse knn Tonlenskjold
og hans Næstconnuanderende (hans Broder Capitain
Wcssel) med een Matros vare uskadte tilbage. Men da
Krudtbehuhlningeu paa Carolus lykkeligvlis I1Ui i Lutten,
ophnrte Ilden Ira delle Batteri.
Paa samme Tid ankom Hjælperen og Galeierne udenfor Havnen, og Skytskibct begyndte strax at varpe sig op
til Linieskibene. Tordenskjold meeute nu at kunne komme
i Besiddelse af Carolus og besluttede med 4 Galeier og
300 Soldater under Major Bosenkrants at storme delle.
Med Galeien Sophia satte han sig selv i Spidsen fulgt af
Galcien Prinds Carl , som de 2 andre Galeler atter skulde
llilge; men disse sidste kom under Fremroningen paa Grund.
Tordenskjold vedblev imidlertid med de 2 andre Galeler
at haste mod Klippen; men da han vilde til at lande,
reiste Gjerta sig med en Bataillon Grenaderer , som hidtil
havde ligget i Skjul bag Klippen, og aabnede en saa vel
vedligeholdt Geværild mod de paa 30 Alens Afstand
liggende 2 Galeier, at Chefen Ior Sophia, Capilainlieuteuant Dam, og 2 Mand styrtede dnde om, og 06 bleve
saarede ; ogsaa Turdenskjold blev truffen af en Kugle i
Armen og af en anden i Lauret paa samme Tid, som
Major Boseukrants blev qvæstet. Herved standsedes Landgangen; Tordenskjold blev afmægtig bragt ombord i
Lolland, og de faa uskadte Folk paa Galeien maatte suge
Skjul i Kahytten,
Da Torrlenskiold kom til Besindelse, vare hans Tanker
strax henvendte paa at redde de 2 Galeier, del' laae
under Carolus, og som de Svenske sngtc al bemægtige
sig, men hvortil de heldigviis ingen Farttlier havde, Paa
Tordenskjolds Opfordring lykkedes det ogsaa uagtet
Fjendens vedholdende Geværild Cadet Hendrik Julius
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JJ{odrolr'J al Iaae en Tro sse fast paa Sophia, hvorved
denne udhalerles. Vanskeligere val' det al bjerge Priuds
Ilarl, Paa denne val' kun Chefen, Lieuteuaut PeterHelmieh,
og L Matros uskadte tilbage, hvilke Ior al undgaae
de Svenskes Geværkugler maatte holde sig under Hytten.
Ilerfra lykkedes det imidlertid Helmich at dræbe en svensk
Grenadeel', S011l vadede ud med el Toug for dermed al
hale Galeien til Land , hvorpas Matrosen kappede Beslagseisinger ue paa el Seil , ved hvis Hjælp Galeien fOrles
saa langt fra Land, at Fjcnden ei kunde faae fat i den.
Imidlertid var den enduu ikke frelst, da Stille hindrede
Seilet Ira at rul'e den ud af Grenaderern os Ild. FUl' al
denne ikke skuh le afholde de Danske fra al komme til
Galelen stillede nu Skipper Elias lVttlff sig nogen Ireui
paa .Hytten af Halvgalelen Pollux og fik de svenske Soldater ved Skjældsord og liaaneude Gebærder Lil at sigte
ene efter sig, medens hans Kammerater roede rask til
og gjorde et Toug fast i Prinds Garl ; den stærke Fart ,
Pollux skjnd , og Greuuderernes altfor' store Iver foraarsagede vel især, al heldigviis intel farligt Skud traf
den kjække Mand.
Efterat Galeierne saaledes vare reddede, trak Eskadren
sig udenfor Fjl'ndens Kanonskud, hvorpaa Skibene istandsatte den fal'ligste Skade, de havde erholdt , og næste
Morgen søllede Tordenskjold tilbage til NOI'ge, h\'01 ' de
lidte Havarier bleve fuldstændigt udbedrede, saa at Eskadren
allerede den lOde AuguSl igjen indslutiede Stramstad.
Del dansk-norske Tab var 96 Dude, hvoriblandt Capitainlieutenantel'llc Lilllenskjold og Dam, saml 246 Saurede ,
derimellem Tordenskjold , Roscnkrants og GI'ib.
Den
svenske Historieskriver Norberg angiver de Svenskes Tab
") Til Belånnin g for denn e tappr e Daad udnævntes WodroJf til
Lieutenant og Chef for den af ham trelste Galei j han dilde
1754 som Commandeurcapitain.
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li! 20 Dræbte og 100 Qvæstede; men denne Angivelse'
synes for ringe , da Husene i Stromstad , Batterierne og
Skytset VaJ' meget beskadiget, og Carolus 3 Gange maatte
besættes med friske Folk; Tordenskjold indberettede, al
Desarteurer an ga\'l~ Tabet paa svensk Side til 1000 Mand
og privat Correspoudanee endnu hoiere.
-- Tordenskjolds usædvaulige Avancement havde vakt
ham mange Misundere. Gabel, som nu val' bleven O VCl'krigssecretair , var ham ei gunstig, især fordi han <Ilene
havde hostet hele Æren af Toget i DynUkihl, og i Anledning af den ansete Vosbeins Klage havde Kongen giennem
Gabel paalagt ham al behandle sine Underhavende med
mere Humanitet. Ogsaa laa han i Strid med det norske
Generalitot og Sueratens Generalcommissariat , del' ikke
altid havde Lyst og Evne til saa hurtigt, som han fordrede
Ilet, at tilfredsstiile hans djærve Reqvisilioner af'Proviant O),
Krigsloruodenheder og Penge. Hans mislykkede Angreb
paa Gothabol'g og Strnmstad , hvilket sidste endog val'
foretaget uden at indhente Kongens Tilladelse, hvad der
jo dog efter' hiiut var paalagt ham al gjl)l'e, forskaffede
hans Fjender Leilighed til al bibringe Frederik den Fjerde
den Mening, at hans ungdommelige Fremfusenhed og
Stræben ener drnærkelse gjorde ham uskikket til den
viglige Overcommande i Nordsnen, og delte lykkedes
ogsaa saa vel, at Commandoen fratoges ham og OVCl'droges til Schoutbynacht Andreas Bosenpalm, del' blev
sendt til NOI'ge med 2 Linieskihe, 1 Fregat, 1 Snau og
") Mangelen paa sund Proviant var saa stor paa den norske
Eskudrc.. al den foranledigede Sygdomme bland; Mandskabe t.
Snuledes skrev Tordenskjold engang Ul del norske Genernlilel:
" Folkene fulde dagligda gs i Hobetal i hid. ige Sygdomme og
Raseri, og hm e de arme Folk ikke det Ringeste al lædske sig
paa , sua at den slette Anstalf Ikke noksom er al beklage , og
d'el Intet Under er, om baude Lyst og Kjærlighed for gik dem: '
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l Hukkert, hvormed han convoierede 6 Battailloner til
den norske Armee.
Tordenskjolds Fjender havde saaledes faaet deres
Hensigt opnaaet; men dette "ar næppe til Fædrelandels
Gavn. Vel maa det indrommes, at hans ungdommelige
Forvovenhed ofte satte Eskadren i Fare , og at navnligt Angrebene paa Gntnaborg og Strumstad, især' det fl)rste,
vidnede om, at han ikke var fersigtig nok, saa at han
derved foranledigede Tab, som en besindigere Anfl)rel' vilde
have undgaaeli; ja man man tilstaae, at det næppe vilde
have været raadeligt al betroe ham Commandoen over
Hovedflaaden, naar noget AfgjUrende med den skulde udrettes. Men man maa paa den anden Side erkjende , al
han ved sin Virksnmhed rigeligt erstattede de Tab, han
forvoldte, og at han, saalænge Commandoen over Nordsueseskadren var ham betroet, opnaaede del, del' val'
dens Hensigt: at sikkre de Danske Herredummet der og
at hindre "~jendens Operationer. Nu kom en ældre og
sindigere Mand til Commandoen, og Eskadren forstærkedes
endog under ham; men han havde ikke Tordenskjolds
energiske Virksomhed, og denne Mangel viste sig snart,
Den 22de August overtog Rosenpalm Commandoen
fOl' Strnmstad , og allerede den 28de. s, M. ophævedes
Blokaden, som havde forhindret de Svenske fra at giore
denne Havn til Depot mod Norge, hvilket de tragtede
rflel', Fjenden benyttede ogsaa strax Leiligheden, bragte
en betydelig Transport Krigsfornedenheder fra GiHhaborg til Stromstad , og arbeidede ivrigt paa denne Byes
Befæstning og Magazinanlægene del', I November' blev
Nordsueseskadren forstærket med I Linieskih endnu; men
dog forefaldt delte Aar ingen videre Krigsbegivenheder af
Betydenhed.
Terdenskjold vedblev at være Chef for Lolland under
Rosenpalms Commandor men det val', som OlU Lykken
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havde vendt ham Ryggen. Ved MagI), Nord 1'01' StI'Umstad, hvor han laa med nogle Skibe og Galeler, havde
han det Uheld, at hans Braurlvagter 111111' sig overrumple,
hvorved en lIalvgalei og en Skjærhaarl faldt i l~iendens
Hæuder; dog erstattede han snart delte Tab, idet han
endnu , medens han "al' paa Stationen, erobrode 12 fjendtlige Kollal'difarHliel' og opbrændte 5 andre. Efte)' egen
Begjæring blev Tordenskjold imidlertid snart aflnst fra
Lolland og afseilede den 7de December paa en med
2 Trepundigere armel'et Priishukkert fra Lamvig til «julienhavn. l Kattegattet mndte han en svens/, J(aprrfrcgat,
som forgiæves sogte med sine 16 Kanoner al tvinge ham
til Overgivclse; han forsvarede sig kjækt med de 2 Kanoner
og sine Geværer og vidste ved duelige.Maneuvrer at undgaae , al det ved Entring kom til personlig Kamp mellem
Kaperens 60 Matroser og hans 22 Mand. Endeligt
lykkedes det ham selv at nedlægge Kaperens FUre)'
Lind, hvorpaa Fregatten holdt af. Hukkerten fortsatte
nu Reisen; men denne endtes dog uheldigt, thi red Styrmandens Uforsigtighed IUb Fartniet , medens den af Kampen
udmattede Tordenskjold sov, paa Svineboerne ved den
skaanske Kyst mellem Kulien og Helsingborg. Med megen
Fare landede Tordenskjold med den forskudte Jolle paa
Sjælland ; men rul' han kunde Iaae Hjælp ud til Hukkerten,
blev denne tagen af dl' Svenske, og derved faldt næslen
hele hans særdeles vænlilulde Bagage i Fjenden s Hænder.
Cal" den 12te vilde lade ham denne tilhagelevere; Ilten
DUden overraskede. ham, inden dette skete., og Tordenskjold erholdt lutet , hvorfor Frederik den Fjerde huldt
ham skadeslos ved 1719 at skjænke ham en Deel Sager,
del' havde tilhU)'1 Grev Tessin , og som fandtes ombord
i el anholdt Skib.
Ved Ankomsten til KjUbenhavn viste Kougen ikkel
Torden skjold den Naade , han var vant til, men )l.ttl1ede ,
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at hans Angreb paa .StrUmstarl ei havde været "gl'undet
paa Raison". Han bad derfor mundtligt om retlig Undersngelse , og da denne ei derefter fandt Sled; gientog han
skriftligt sin Begjæring , hvorpaa Kongen befalede Admit'alitetet nole at undersege Alt og al indgive Betænkning,
om Tordenskjolds Opl'Ursel egnede sig til at dommes
ved en Krigsret. Admiralitjltet fandt, at han ved Angrebet
paa Strømstad havde i enhver Henseende brugt Forsigtighed og Overlæg, at han derfor var uden Brude i
det uheldige Udfald, og at del' ingen Grund val' iii at
tiltale ham, hvormed Kongen var liW'eds.
I . (j,~tersoen forefaldt delte Aal' ingen Krigsbegivenheder, som fortjene al omtales. Vel udsendtl's
dertil midt i ApI'j) Viceadmiral Gabelo ) med 10 Linieskibe , 3 FI'egaltel' og 2 Galeier, hvormed endvidere
senere 3 Lioieskibe, 1 Fregat og 5 Smaaskibe forenedes,
medens '6 Linieskibe vare udrustede paa KjUbrnhavns Rhed,
hvilke sidste dog ei kom tilsnes delte Aar, Ogsaa en
engelsk Fiaade under Admil'al G. Byng opholdt sig i
@stlll'sUen og skulde unde.' GyldenlUvps Overcommaudo
have agenet i Forening med de danske Skibe; men da de
Svenske ei lode sig see i Silen uden med enkelte Skibe,
fandl dette åar ingen fuldstændig Forening. Sted mellem
den danske og engelske Flaade, Den ml'ste blev i Slutningen af November oplagt paa -4 LiniesklbePO), 2 Fregatter , 1 Snau og 3 SmaafarWier nær, som ftll'bleve paa
KjUgebugt, indtil Vintel'en l'Urtjl dem tilbage til KjUbenhavn. 3 Fregatter overvintrede derimod ved ChristiansU
for al være ved Haanden mod de svenske Krydsere:
2 Stykpralurne og 2 Galiotel' holdtes udrustede ved
*) Gallel blev den 4de Juni udnævnt til Overkrig.ssecretair. og
Admiral Ballen erholdt efter bam Commandoen i OsterslJen.
•") I en Storm sidst paa Aaret mislede Linieskibet. Islan(l

Masterne.
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Wismar, saalænge de russiske Tropper vare i Mecklenborg , men bleve igjen desarmercde , da Russerne i Juli
Maaned forlode Tydskland.
- Næste Foraar 1718 udrustedes 15 Linieskibe i
Carlskrona , og for at faae Kundskab om, hvorvidt deL
val' med denne Udrustniug, udsendtes allerede i Mal'ts
fra KjUbenhavn 2 Fregatter og den 30te April 2 LinieDenne
skibe under Schoutbynacht W. v. Sehindel,
krydsede fUrs l< mellem MUen og Falsterbo , Lil han den
9de Mai blet forstærket med 3 Linieskihe og 1 Fregat,
11\ orpaa han gik til SUes for at recognoscCI'e den svenske
Flaade. 'Under MUen tik Schindel 4 svenske Linieskibe
og 2 Fregatter i Sigte, som han jagede henimod Bol'IIhohn, hvor 6 andre fjendtlige Linieskibe kom l.i\, hvorfor
den danske Eskadre trak sig tilbage til DragUI'I'. Ved
Eften-etnlngen herom arbeidede man i KjUbenhavn Dag
og Nat paa at lærdiggjure de 7 Linieskibe , som endnu
vare bestem Le til Udrustning i dette Aa.', og den 21111'
Mai afseilede Adrnirul Roben med alle 12 Linieskibe ,
2 Fregatter og 1 IJ.'andCI· Ira Kjugebugl og krydsede
under Bornholm, uden at nogct VigtigL lorefaldt. Den
9de Juni forenede Baben sig med 10 brittiske Linieskibe
og 2 Fregatter under Admiral NO/Tis. Den torenede
Flaade , hvortil endnu s Il} III e 1 dansk Fregat , 1 Snau og
1 Galiol, fOl'blc, deretter nogen Tid paa Kjl.lgl'blIgt og
krydsede siden mellem Bornholm og Carlskrona li)!' al
holde~Oie med den (jendtlige Flaade, Nogle Dagc vare tillige
4 hollandske Linieskibe og 1 Fregat forenede med den alliered e Flaade, Den svenskc Flaade holdt sig i Hmn , efterat
de Allierede vare komne i Suen , og uden at Noget var forefaldet, seilede Raben den 12te October lil KjUgebugt, hvorimod NIJI'I'is furblev under Bornholm 1'01' der at oppebie Ile
under den hollandske Eskadres Conroi fra Ostersuen ventørle
Koffardiskibe. Eflera; disse vare samlede paa f<tiUgebu gt,

INDFALD

r NORGE,

TRÆF~ING PAAIDDEFJORDEN

1718, 97

kom hele Flaaden den 23de October til KjUbenbavn, hvorfra de Fremmede den 2den November seilede hjem. Den
danske Eskadre oplagdes derefter paa l Linieskib ,
2 Fregatter og 1 Suau nær, del' bestemtes tll al forblive Viuteren over ved Christiansu under Tordensjkolds
Commando.
- Imidlertid havde CaJ'1 den 12te fortsat sine Udrustninger mod Norge, hvis Erobring han endnu sledse
tragtede eftm'. Det var, som alt tidligere bemærket, især
fl'a Snsiden , al den svenske Armce skulde have sin
Ammunition og Proviant , hvorfor Stromstad blev af
megen Vigtighed som Oplagssted. Fol' al forhindre de
svenske Transporter til Soes, forstærkedes derfor den
norske Sodefeusion fra Kjobenhavn med en fladgaaende
Fregat, 2 Stykpramme, 2 Galeier, 4 Bombarderer og
4 Skjærbaade.
Paa Nordostkysten af Fjorden Svinesund , som mod Syd
danner Grændsen mellem Svarrig og Norge , næslen
11/ 2 MiiI fra Indll.lbet ligger Fretlerikssteen ; her hal'
Fjorden en sydlig Bniniug, og denne nederste Deel kaldes
1ddetfj01·den. Allerede 1716 havde de Svenske bygget en
BI'o over Svinesund og beskyllede den ved den stærke
Skandse Sundsborg for at spærre Frederikssteen og
lddefjorden fra Scsiden.
Aal'et efter opfortes langs
Grændsen, 4Yagtlaal'De, somafgavesikkre Opholdssteder for
de Soldater , del' samledes del'. Af disse Foranstaltninger
gjetlede man let i NOJ'ge, at Angrebet især skulde retles
mod Frederikssteen. Da det val' vigtigt al sikkre Fæstningen saa meget som muligt fol' Angl'eh fra Iddeljordeu,
havde Tordenskjold allerede f. A. med Lollands Mandskab bragt nogle Brigantiner og Skjærbaade over Land
ind i delle Farvand; de Svenske forte nu ligeledes over
Land 7 Krigsfarteler fl'a Strnmstad derlnd , hvilke, efterat de
under Carl den 12tes Overværelse Natten til den 18deJuli
(7)
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vare satte i Vandet, bleve angrebne af 2 norske Brigantiner og 2 Skjærhaade; men da de Svenske vare dem overlegne og havde opkastet Ballerier i Nærheden, nodtes de
norske Fartnier til at trække sig tilbage til Frederikssteen.
Den til Viceadmiral udnævnte Rosenpalm, som commanderede i Nordsoen og' i NOI'ge, lod derfor endnu 4 Krigsfarteler slæbe over Land ind i Iddefjorden , saa at de
Norske nu havde 8 smaa Krigsfarteler del'. Med disse
angreb Capitainlieuteuant JV. Jansen den 22de Juli
Fjenden, jagede 1 Halvgalei og 1 Skjærbaad paa Land
og nndte de ovrige til at lrække sig tilbage under Batterierne, Efterat den norske Styrke paa Iddefjorden endnu
val' forstærket med el med 12 Kanoner armeret Koflardiskib fra Frederlkshald , overloges Commandoeu del' af
Commandeur J. A. v. Poulssen , som den Hde September
havde en heftig Fægtning med de svenske Fartnier uden
andel Besultat end Tab paa begge Sider,
Men da
Carl den 12le forogede sin Flotille paa Iddefjorden til
9 Galeler og 5 Chalupper , besatte med 600 Mand, og den
8de November med 21000 Mand trængte iud i NOJ'ge og
indsluttede Frederikshald og Frederikssteen , blev Paulssen
uodt til at Udelægge sine Fartnier og med Besætningerne
at trække sig tilbage.
Beleiringen af Frederikssteen fortsattes derpaa , uden
at Somagten kunde understotte d,e Beleirede, indtil CaJ'1
den 12te endte sit urolige og krigerske Liv del' den 11te
December; den sveuske Årmee forlod da igjen Norge
efter et ikke ubetydeligt Tab.
Medens delle tildrog sig i del sydlige Norge, mistede
Svarrig nordenfjelds 8000 Mand, som under Generallieutenant Armfeldt vare trængte frem Iii henimod Trondhjem; men som paa Tilbageloget Udelagdes ved del barske
.Klima i de uveisomrue I<)eldegne.
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I KjUbenhavn kjendte man dmidlertid endnu ikke 4i,§~e
Begivenheder, hvorfor Tordenskjold fik Ordre Ij,l at overfl)re 4 Batallluner Infanteri til Norge, rul' han gik til sin
Vinterstation ved Christlanse. Ved Ankomsten til Norge
erfarede han, at Carl den 12te var dod , og at den
svenske Armee havde trukket sig ud af Laudet; han
skyndte sig da tilbage til Kjobenhavn, hvor han den
28de December val' den FUI'ste, som bragte Kongen disse
vigtige Efterretninger , der ved denne Lallighed tillagde
ham Schoutbynachts Characteer dog uden Anciennelet.
- Carl den i/2les Dåd fremkaldte Forandring i
alle Forholdene. Han havde ikke begyndt sit sidste Felttog, fl)I' hans Minislel' havde sikkret ham mod Angreb
fra Rusland, saa al han kunde bOI,tdl'ajl'e ..!l'lnfeldls
Arrneecorps fra den flnskaGrændse for at bruge .det
mod NOI'ge, hvor tiet imidlertid, som vi have seet, havde
havt en sUrgelig Skjæbne. Ja, han haabede endog, da
GUrtz's Underhandlinger paa Åland vare i fuld G~ng,
snart at 1iee den mægtige Cza r forvandlet fra .en f!!I'lig
Modstander itil sin Medhjælper ved Norges Erobring.
Endeligt vare disse Underhandlinger heldigt sluttede, og
Gårtz ilede med Freds- og Alliancetrractaten til sin Herre,
da han ikke langt fra den norske Græm)se ble,v anresteret.
Carl den 12te val' falden og med ham alle de stolte
Planer. Den nye Begjering billigede ikke den gamle
Politik og hadede dennes Ophavsmand, som stedse hav-de
opmuntret og hjulpet Carl den 12te til at tilfredsstille siu
for Sverrig saa fordærvelige Krigslyst og ikke blot val'
fremmed, men endog en tro og ,klllgtig Tilhænger af
Hertugen af Holsteen - Gottorp , hvem Carl den "12tes
SUster Ulrika Eleonora og hendes Gemal, ~I'veprindsen
af Hessen , del' havde grebet Begjeringstollerue, ansase
for en Iarlig Medbeller -lil Sverrigs Throne.
Derfor
(7*)
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maatte GUrlz som et Sonoffer for det gamle System ende
sit Liv paa Skafottel.
Nu arbeidedes der paa almindelig F,'ed.
Ved
Frankrigs Mægling og ved strax at ophæve Carl den 12les
strenge Anordninger mod den neutrale Handel, saml ved
at indremme Harmover Besiddelsen af Bremen og Verden
mod en Sum Penge, lykkedes det Sverrig al slutte Fred med
Georg den lste og al tilfredsstille Hollænderne ved at
sikkre deres Sofart og Handel i Ostersoen mod svensk
Overlast, Fredsunderhandlingerne med Rusland vare ei
saa heldige; .thi den nye Regjeri ngs Tilbud tilfredsstillede
ikke Czaren, saa at han besluttede at fortsætte Krigen.
Heller ikke fUI'te Underhandlingerne med Danmark li!
noget endeligt Resultat, da Sverrig Intet vilde afslaae at
det, Frederik den Fjerde forlangte.
Kong Frederik havde vel ved de ålandske Underhandlinger erfaret, hvor lidet han kunde stole paa Czaren;
men han vidste" tillige, at denne nu val' fjendtligt stemt
mod Sverrig og vilde angribe delle fra Ostsiden; derfor
besluttede han at benytte de i NOI'ge samlede Tropper til
at trænge ind i Sverrig fra Vestgrændsen, Som fordum
Carl den 12les Ankomst til Sverng forandrede den defensive Krig til offensiv, saaledes havde nu hans DM den
modsatte Vit'kning, og Sverrig maatte nu lade sig nuie
med at værne om sin egen Arne. Indfaldet i Bahuslelui
bestemtes, og strax i Begyndelsen al' Aaret 1719 gjordes
Tilberedelser dertil, hvor vanskeligt del endog blev at
forskaffe Pengemidler til nye Udrustninger. Det val' under
disse Forhold, at Overkrigssecretair Gabelog Holmens
Chef Olaus Judiehær udviklede en sjælden Dygtighed
ved at tilveiebringede manglende Krigsfornndenheder, hvorved SUmagten sattes istand til at udfore Kongens Hensigter.
Det Forste, som man foretog sig, var at blokere
GOlhaborg. Ti Dage efterat Farvandet der val' blevet
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fri for lis, ankrede nemlig Schoutbynacht Tordenskjold
den 7de April om Aftenen med 4 Linieskibe og 1 Fregat
udenfor Nyelfsborg paa Rif()fjol'd.
Da Tordenskjolds
Sendeise val' holdt skjult indtil hans Ankomst, og de
Svenske eftm' denne ikke kunde faae noget Farltli ud for
at underrette de til Gl)lhaborg bestemje Skibe om Blokaden
lykkedes del ham del' al bemægtige sig en svensk Kaper,
el Skib ladet med Krudt og en Deel Koffardifartoier , som
sngte Hjemmel.
Tordenskjolds dristige Ångreh lo Aal' 'tidligere var
endnu i saa frisk Minde i Gotuaborg , al man efter hans
Ankomst igjen skyndte sig med al spæne Hovedfarvandet.
som fUl'el' op til Staden ved i Hast at sænke 4 gamle
Linieskibe ivers OVCI' GlHhaehen ved Gammelelfsborg,
medens 4 Galeier' og nogle Skjærbaade holdtes i Beredskab
paa Bahuselven. I GcHhaborg fandtes paa denne Tid ingen
flere Krigsskibe, fordi Carl den 12te havde beordret alle
brugelige Krigsfarteler til Stromstad , da han gjorde denne
By til Oplagssted mod Norge, og dis e endnu ikke vare
komne tilbage, Fra Gethaelven havde Tordenskjold saaledes intet farligt fjendtligt Angreb at befrygte, hvorimod
han maatte være opmærksom paa Galeiernes Foretagender
fra Bahusetven. Desuden maaue han vente, at de svenske
Krigsskibe, som havde forladt Stromstad , da den svenske
Årmee trak sig tilbage fra Norge, og som havde overvintret i Marstrand , hvor de endnu laae , kunde forurolige
ham fra denne Side. Disse Skibe commanderedes af
Commaudeur , Baron Sjoblad og bestode af 5 smaa
Linieskibe, l Fregat, 1 Snau , a Skytskibe ("Galeaser"),
1 Stykpram og 2 Galeler.
Da Tordenskjold maatte dele sin Magt fol' at spærre
baade Bahus- og Gnthaelven , og Fjenden ved den Ude
Juli med 3 Galeler og 2 Skjærbaade al bortsnappe den
udenfOl' Nyelfsborg paa Brandvagt liggende Galei Prinds
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Christian gav Prover paa sin Activltet , vare de 5 danske
Skibe ei tilstrækkelige til at udfore Blokaden og være
den svenske Styrke i Marstrand voxen,
Derfor blev
Eskadren saavel fra NOI'ge som fra KjUbenhavn forstærket
saaledes, at den den 20de Juli bestod af:
Lolland,
Fyen,
Prinds Wilhetm ,
Oldenborg ,
Delmenhorst,
Sværdfisken ,
Tomleren ,
Stralsund,
HIlyenhald,
Hjælperinden *),
Frederikshald *) ,
Prinds JIl~gen -) ,
Kronprindsen **) ,
Langemaren *-.),
Spydstagen *"*) ,
Johannes den Gamle,
Ulyses,
Proserpina ,
Prinds Carl,
Charlotte Amalie,

50 K non r j"Schoutb. P. Tordenskjold ,
a e, 1Premltnt. O. Budde,
Comcapt. F. Hoppe,
50
Capilain T. F. Brandl,
50
50
Capltain C. Sahlguard ,
50
Capitain B. Brun,
50
Capitain R. Cruys ,
50
Premltnt C. C. Bruun,
32
Captltnt, M. C. Tunder ,
Captltnt, H. Gynthelberg,
30
36
Capltaln M. Rabe,
Captltnt, C. Ployart,
36
22
Capilain J. J. Bach,
22
Premltnt. L. Bille,
Flydebatteri , Maanedsltnt. E. Bruun,
Maanedsltnt, J. Dlschungtoen,
Bombardeer, Lieutn, J. F. Leegaard ,
Galei, Maanedsltnt. H. Erlchsen ,
Lieut. D. Gerdes,
Lleut. P. Helmich ,
Maanedsltnt. L. Lemmich.

7 Linieskibe, 2 Fregatter , 2 Skytskibe , 2 Stykpramme.
2 Flydebatterier, 1 Bombanleer og 4 Galeler foruden

2 Lodsgalleter.
*) Hjælperinden og Frederikshald vare fladbundede af Judichær

byggede Skytskibe, der stak 10 Fod i Vandet; de vare armerede hver med 3 Stkr. 100-'11i ~Iorterer, 18 attenpundige og
18 sexpundlge Kanoner.
**) Prinds Jiirgen og Kronprindsen vare Stykpramme med
18-'11idige Kanoner.
***) Langemaren og Spydstagen vare byggede af Judiehær og
flirte 150-'11i Morterer og svære Kanoner; omAntallet af disse
sidste haves imidlerHd ingen Efterretning,
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Kong Frederik val' imidlertid tilligemed Kronprindsen seilet fra Frederikshavn og den 22de Juni landet
i Moss. Han havde forstærket den norske Armee med
flere Tropper og paalagt den i Norge endnu commanderende Viceadmiral Rosenpalm, at bemægtige sig de svenske
Transportskibe , som skulde bringe Ammunitionen og
Provianten bort fra Magazinerne i Strnrnstad. Bosenpalm,
del' havde 2 Linieskibe, 2 Skytsktbe, 4 Fregatter og
11 mindre Skibe under sin Commando, ludesluttede derfor
den 13de Juli Strnmstad; Besætningerne paa de derværende nogle og tyve svenske Transportskibe bleve
herover saa forskrækkede, at de sænkede Skibeneil) og
flygtede op i Landet; kun 2 Halvgaleier lykkedes det at
undkomme i Skjærene.' Den 20de Juli rykkede Frederik
den Fjerde over den .svenske Grændse, lod sin Hær
leire sig udenfor Stromstad og log sit Hovedqvarleer i
denne By,
Staden Marstrand ilil ) ligger paa den dstlige Side
af en Klippen Noget over 1 MiiI fra del faste Land og
omtrent 2 Miil Norden for Bahuselven. Byen val' omgiven af stærke Befæstninger; nemlig Fæstningen Carlsteen tæt Vesten fur den, Skandsen Gustavsborg -paa
Sydsiden og et Batteri paa Nordsiden. af Oen, Havnen
ved Marstrand dannes mod Non) og Ost af Kooen og
mod Syd af Kloveroen , adskilte ved et med Klipper og
Skjær opfyldt smalt Sund, og val' ligeledes stærkt forsvaret; thi Carlsteens Kanoner kunde ikke blot bestryge
") Af de i Strårnstad sunkne Skibe optog Admiral Jndlehær
siden otte.
"") Marstrand skal være bygget af den norske Kong Hagen
Hagenson og blev tilligemed Carlsteen erobret 1677 af Statholder GyldenlOve l men tilbagegaves Sverrig ved Freden i Lund
1679 ; Fæstningen var siden meget forhedret og ansaaes for
uindtagelig,
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begge lndlnbene; men det nordlige af disse mellem Staden
og Konen beskytterles desuden af .ct Batteri paa Holmen
Mallp{'rt , og del sydlige ved Klnveroen af Befæstninger
paa Hedevigslwlmen.
( Havnen laa den svenske Eskadre, som man meente
titstrækkeligt beskyttet af disse hetydcligc Fæstningsværker;
men da Tordenskjold ved sine Forbindelser i Sverrig
erfarede , at Carlsteen kun var besat med 300 Mand,
tænkte han p33 al forsuge sin Lykke mod Marstl'3nd.
Fol' al erholde sikket' Efterretning 0111 Fjendens Stilling
og Tilstand vovede han sig, forklædt SOIll Fisker, og
stolende paa, al han lalle Svensk som en Iudfodt , ind i
Marstrand. Carlsteen og ombord pua den svenske Eskadre,
hvoned han overbeviste sig OID Muligheden af al kunne
tilintetgjure Skibene j han bestemte. sig derfor til Angrebet.
For ikke at ophæve Gmhabol'gs Blokade lod han nu
Prinds Wilhelm J Delmenhorst. Tomleren og t Galei forblive paa Rifi.lfjord udenfor Nyelfsborg", medens han
lagde de 4 andre Linieskibe paa Elfvefjord udenfor Bahuselven. Fregatterne brugte han til at bevogte Mal'slJ'and
mod Sydvestsiden , medens han lod Stykprammene og
2 Galeler lægge sig udenfor MaUpert ved det nordlige
Indlob til Havnen, og afskal' ved disse Foranstaltninger
Marstrand Forstærkning Ira det faste Land.
Efter saaledes al have fordeelt sine Skibe og uuie undersogt og oploddet Farvandet landede han den 21 de Juli
om' Eftermtddagen paa Nordsiden af Konen med 6-700
Mand af Eskadrens Soldater , Artillerister og Matrosel' .:l),
medens Skylskibene , . Flydebatterierne og Bombarderen
halede tæl hen under Nordvestkysten af Konen, og saasnart de om Aftenen vare komne del', kastede Bomber
mod Fæstningen og Batterierne. Uagtet Fjcnden aabnede
*)

SOfolkene vare armerede med Geværer. Piker og EntrebIler.
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en heftig Kanonild mod Landgangscorpset, gav dette sig
dog strax eftm' at være kommet iland ifærd med at opkaste en Jordvold, bag hvilken lire tOO-Wdige Morterer
samt 40 Houbitser ("Haandmorter·er") bleve stillede. Sondagen den 28de, da Mortererne og Houbitserne' paa Konen
eftm' megen Anstrængelse vare bragte paa deres bestemte
Pladser , begyndte lmidlertid fi.kst Hovedangrebet. Ved
Dagens Frembrud aabnede nemlig all det danske Skyts en
velrettet Ild især mod Carlsteen, som ikke undlod al besvare denne. Men da derved de Danske ikke kunde fordrives fra Konen , forsngte de Svenske al bevirke dette
mrst ved en Landgang der, og da denne var afslaaet ved
al hale el Skytskib og t Stykpram hen under Sydsiden
af Den og derfra at beskyde de danske Batterier; men
Houbitsernes Granater tvang dem snart til at trække sig
længere ned i Havnen, hvorefter det danske Skyts beholdt
Overmagten,
Tordenskjold turde dog endnu ikke stole paa Udfaldet; han opfordrede derfor Commandanten paa Carlsteen, Oberst Hindric Danckæard , og Chefen fur
Eskadren, Commaudeur Sjoblad, til al udlevere 3 af
Linieskibene og de 3 Skylskibe mod at skaane Byen og
Intet videre al foretage mod Fæstningen og de andre
Skibe, Som man kunde vente, blev dette imidlertid afslaaet, hvorpaa Tordenskjold Klokken 9 F. M. landede
med 200 Soldater i 8 Chalupper paa Nordsiden af Byen;
efterat de Bomme, som spærrede Havnen vare bortkappede, rykkede Stykprammene frem i den og beskjæftigede tilligemed Skytskibene, Flydebatterierne og
Bombarderen Fjenden med en stærk Ild, medens Galeien
Prinds Carls Mandskab bemægtigede sig det nordlige
Batteri. Marslrand kom derpaa efter en kort Modstand
i Tordenskjoids Magt.
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Forskrækkede herover, begyndte Mandskabetr fra de
svenske Skibe at t1ygte til Carlsteen , dog Iorst efter
med Kanoner fra Dækket at have skudt ned i Skibene for
at bringe dem til at synke. Med Granater fra Konen
sogte Tordenskjold at pauskynde Fjendens Flugt fra
Skibene, medens han sendte Folk og Tommermænd ombord i Priserne for at tage dem i Besiddelse og' stoppe
Grundskuddene; men da Fæstningen nu ogsaa aabnede
sin Ild mod disse; lykkedes det kun at faae fUlgende 4
udhalede af Havnen bag Konen:
Linieskibet Warberg
Stykprammen Gifpau
Snauen Wilhelmine Galei •

paa 44 Kanoner*) ,
9
og 44 Svingbasser ,
18
18

4 Skibe med
foruden 1 Koffardiskib.

133 Kanoner og Svingbasser
De ovrige svenske Skibe, nemlig:

Skytsk. Prinds Friederich v. Hessen -

Linieskibet Halmstad;
Steltin
Calmar
Frtederich

paa 44 Kanoner .
- 44
- 44
-- 40

Fregatten Charlotta**)
Skytskibet Staabraf**)
Grev'liirner**) Jagten Diana
-

30
9
9

og 44 Svingbasser ,
- 44

4

4 Linieskibe, 1 Fregat, samt 2 Skytskibe og 1 Jagt med
312 Kanoner og Sving-basser, 2 Brandere og 1 Koffardifal'Wi <ll!) sank i Havnen. Galejer'ne Castor og Polux
*) Capitain v, Untzen blev sanret ved at tage Warberg i Besiddelse. Dette blev urlvarpet af Capitainlieutenant Flensborg, der
dillle 1767 som Schoutbynacht ; Skibet blev siden solgt Ul det
asiatiske Compagnie.
**) Charlotta, 8taabraf, Grev Murner og Koffardiskibet bleve ]
October 'Inanell optagne nf Admiral .Judichær. BjergningsforslIgene forLsnLles næste AnI'. sansnart Ylnteren tillod det ,
uden at rure Ul noget betydeligt Resultat. {{oJfardislcibet var
ladet med Kobber og Jern og blev af Kongen skjænket rordenskjold, som sendte det til Spanien, hvor Ladningen solgtes,
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ipbrændtes. MedBatterierne erobredes 25 svære Kanoner;
lesuden fandtes 20 i Byen.
Nu val' Angrebets egentlige Hensigt, Eskadrens OdeæggeIse ,opnaael'. Men da Tordenskjold sanledes val'
rleven Herre over Byen og alle Batterierne, og de Svenske
rare ludesluttede i Carlsteen , fattede ban den dristige
Plan al forsuge al bringe den fol' uindtagelig ansete
Fæstning i sin Magt og saaledes fremme Kongens ludfald
l Bahus. Han bombarderede derfor Carlsteen. med alle
de Morterer , han kunde faae til at række op til Klippen.
Herved led Fæstningen en Deel, en Krudtkasse sprang i
Luften, og et Kornmagazin opbrændtes. Men Carlsteen
behersker med sit Skyts Marstrand aldeles, og da Commandanten, efterat Tordenskjold havde besat denne, ei skaanede Byen, led dennes Indvaanere derved meget. Med
menneskekjærlig Omsorg sorgede Tordenskjold imidlertid
for, at Marstrands Borgere fik Hjælp til at flytte til
Kloveroen med deres Familier og kostbareste Bohave.
Imidlertid indsaae Tordenskjold snart, al han med
sin ringe Magt alene ikke vilde kunde naae Maalet, hvorfor han tog .sln Tilflugt til Lisl. Ved en Hændelse erfarede hall, at en Deel af Carlsteens lille Besætning bestod .af mlsfornnlede saohsiske Soldater, som tidligere
vare fangne og, halvt overtalte, halvt tvnngne, vare
traadte i svensk Tjeneste. Disse sogte han nu at opægge
mod Commandanten ved at lade tydske Breve indkaste i
Fæstningen, hvori han opfordrede Enhver tll at formaae
denne til at skaane Marstrand og erklærede, at han vilde
vedblive at beskyde Carlsleen af sin hele Kraft, Den
lettroende og for sin Familie ængstelige Commandant
sngte Torden skjold endvidere at bibringe den Mening, at
han havde en storre Styrke, end Tilfælde val', og at han
snart kunde vente en betydelig Forstærkning. Disse Bestræbeiser lykkedes, og da Fæstningens Krudtmagasin
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var sprængt i Luften, og Fruentimmer, Born og den
tydske Besætning bestormede Commandanten med Overtalelser, indlod denne sig i Underhandlinger, Efterat det
tillige under disse val' lykkedes Tordenskjold at skuffe
den Officier, som Commandanten udsendte for at overbevise sig om Angribernes Styrke , sluttede Danckward
den 26de Juli ved Sucapitaiu Utfall en Capitulatiof/, ifl)lge
hvilken Fæstningen blev overgiven til Tordenskjold imod,
at privat Eiendom respeeteredes , og mod at del' Lilstodes
Besætningen med Gevær og 2 Feltkanoner tilligemed de
til Carlsteen flygtede Snfolk med deres Bagage fri OverfOrscl til det faste Land af Sverrig (I).
Saaledes kom denne vigtige Fæstning i dansk Magt,
og det med ringe Tab , da Erobringen ifolge Tordenskjolds
Rapport kun kostede 20 Dnde og Saarede', og ingen af
de dansk - norske Skibe bleve betydeligt beskadigede.
Over de Svenskes Tab haves ingen Angivelse; af Skibenes
Besætninger bleve 5 Offlcierer og 40 Uuderofficierer og
Matl'osel' fangne. Oberst Danckward blev Aaret efter
henrettet for "slet Soldatskab", og flere af Ofllciererne
kasseredes, fordi de i Krigsraadet havde stemt for Capitulanonen.
Den 28de erholdt Kongen, del' da val' i Stromstad, ved
Capitainlieutenant Ployart ") Tonlenskjolds Rappurt om
Fæslningens Erobring og lod denne glædelige Begivenhed

I
I

I
I

I

I

*) Ved Carlsteens Overgivelse fandtes i Magazinerne: 7155 Tllnder
Kornvarer , 757 L% Kjild og Flesk, 177 L~ Smilr og Ost,
26 Tllnder Sild, 290 % Tobak, 50 t Kander Brændeviin og
250 Tllnder Steenkul. Desuden var i Fæstningen: 68 Jern- I
kanoner, 23 Jernmorterer , 1052 Bomber, 11611 Kugler,
t22·19 Huandgranater , 1038 Center Krudt, 294000 Flintekugler,
425 Kardætsker og 410 Karduser samt en Deel andre Fæstnings- I

fornouenheder.
**) Ployart blev ved denne Leilighed udnævnt til Capltaln,
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forkynde fol' og bnitideligholde af Krigshæren ved en
stor Parade og Salut.
Det kan med Sandhed siges , at denne Erobring
skyldes Tordenskjold ; thi det var ikke blot ham, del'
forst faldt paa den Tanke at angribe Marstrand , og som
efter selv at have indhentet sikker Efterretning om Fjendens
Tilstand ved ai paatage sig det farllge , for hans Stilling
ei synderligt passende Spioushverv , udkastede Angrebsplanen; men det var ogsaa ham, del' ved sin Energi
gjorde Udfurelsen mulig, idet han val' med overalt i den
stærkeste Ild og paa de farligste Sted el', Det var saaledes
velfortjent , at Kongen sildigere ved. sin Ankomst til Marstrand udnævnte ham til Viceadmiral og skjænkede ham
sil Portrait, besat med Dlamanter , til at bære i Knaphullet ~). Desuden hædredes Tordenskjold og hans Skibschefer med en Guldsnedaille ~~) og de subalterne Otlicierer
med en Solvmedaille til at bære i et blaat Baand; flere
af Officiererne belnanedes ogsaa med Avancemenu
}<'UI' den dansk - norske Armee ret kunde trænge
frem i Sverrig , val' det nedvendigt at erobre Gothaborg.
Del' vat' derfor besluttet et Angreb paa denne Stad fra
Landsiden, og det . syntes nu beleiligt at benytte den
Skræk , Tordenskjold havde indjaget de Svenske dertil.
Det bestemtes derfor at 6000 Mand skulde sendes til
Soes fra Strnmstad fol' at erobre og besætte Oen Hisingen
og derfra understotte Angrebet paa GOlhabol'g fra Landsiden, FOt' 2 Aar siden havde Tordenskjold - som
vi have seet - gjort et mislykket Forsug mod Gnthaborg, og saas,nal't han tik Underretning om hiin Plan,
,

-) Dette Hæderstegn tildeeltes foruden Tordenskjold kun oversecretair Gabel, Generalmajorerne Hvidt/eldt og Lovenom.
-) Tordenskjoids MedallIe var dobbelt saa svær som Sklbscbefemes.
Desuden prægedes til Erindring om Marstrands Erobring en
Skuepenge,
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tilskyndede hans ærgjerrige Virksomhed ham til alter at

torsege paa at erobre Nyclf'sborg for derved at lette Besættelsen af Hisingen , naar Tropperne ankom.
Med delte Forsæt forlod han Marstrand den 1 ste August,
efterladende den til Carlsteens Forsvar nndvendige Besætning. Samme Eftermiddag ankrede han paa Rifufjol'd
med sin hele Magt (Side 102), del' i Marstrand val' bleren
furuger med det fra Eskadren bemandede Skyrskib Prinds
Friedrich von Hessen. Det val' især Flydebatterierne og
Skyrskibene , Tordenskjold vilde bruge ved sil Angreh ,
hvorimod kun 2 af de sletteste Linieskibe og 1 Fregat
bragtes i Ilden; disse 3 Skibe skulde tillige med de 2 Sky tskibe angribe fra Nord siden og kom saaledes til at ligge
i Sundet, del' adskiller Holmen, hvorpaa Fæstningen Iigger,
fra Hisingens Sydkyst, medens det 3die Skyrskib skulde
beskyde den sydostlige , og de 2 Flydebatterier med
Bombarderen den vestlige Side.
Efterat Skibene vare samlede halvandet Kanonskud
udenfor Nyeltsborg , buxerede Galeierue samme Anen
Klokken 7'/2 med iou Veir og omlnbende Vind Flydebatterierne og Bombarderen op under Kastellets Vestside,
hvnr de henlagdes halvt skjulte bag nogte Skjær, medens
Fjenden aabnede sin Kanon- og MOI'leel"ild mod dem.
Paa en lille Holm nær ved Nyelfsborg landsaltes cn Dcel
Houbitser , og Klokken 11 begyndte de Dansk-Norske al
bombardere Kastellet. Henimod Midnat varpede Linieskibene Tomleren og Sværdfisken samt Skylskibet Prinds
Friederlch von Hesseu under en stærk fjcndtlig Kanonildl
ind paa Nordsiden af Fæstningen og aaboede deres Ild
mod denne; dog maatte de eftm' 3 Timers FOI"IUb igjen
hale ud af Fjendens Skudvidde. ") for at reparere denl
.lidte Skade; men efterat dette VaJ' skeer, indtoge de atter
*) Lollands og Stralsunds Journaler i Admiralitetsarchiv et.
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deres Stilling. Skyrskibene Hjælperinden og Frederikshald O) varpede om iatten frem langs Hisingen mellem
denne o og Fæstningen, og da de Klokken 101/ 2 om
Formiddagen den 2den vare komne paa deres Post, det
fUrste paa Nordsiden og det sidste paa Sydostsiden af Nyelfsborg, aabnedes ogsaa deres Ild mod denne O~).
Tordenskjold havde imidlertid ladet t1'I'iske Folk Ira de
uden for liggende Linieskibe afluse .Mandskabet paa Skytskibene, og Klokken 8 havde Fregatten Stralsund begyndt
at varpe sig ind wod Kastellets Nordside, hvorfra den
deellog i Kampen Klokken 11 ~O O) . Saaledes vare allsaa
alle de til Angrebet,bestemte Skibe komne paa deres Poster,
- Klokken 2 E. M. fini Krudunagaztnet i Nyelfsborg i
Luften; men en Time sildigere sprang 2 Kanoner paa
Sværdflsken , hvorved dette Skib rindtes til at trække sig
tilbage. Kanonaden fortsattes imidlertid paa begge Sider
med Heftighed til henimod Aften, da el Signal fra Kastellet
til Gnthaborg med el hvidt Flag foranledigede en Standsning,
idet man antog det for et Capitulationstegn. Tordenskjold
opfordrede nu Cemmandanten 2 Gange til Overgivelse ,
men erholdt afslaaende Sval', hvorfor Angrebet begyndte
paany. Om Natten halede Tomleren og Skytskibene uden
for Skudvidde for at reparere; men Batteriet paa Holmen
hvor 4 hundredepundige Metalmorterer henbragtes, Flydebatterierne og Bombarderen fortsalte hele Natten Bumbardementet og Granatkastningen mod Nyelfsborg.
Saavidt ledede Tordenskjold selv Angrebet; men da
Capilaio Ployarl bragte ham den Melding:, .at Kongen og
Kronprindsen havde forladt Strnmstad for at seile til
Marstrand, overdrog han nu Cornmandoen til den ældste
*) Comcapt. Hoppe commanderede paa Frederikshald under An-

grebet, til Capt. Ployart kom tilbage fro Strllmstad.
-) Hjælperindens Journal i Ad~iralnetsarchivet.
- ) Stralsunds Journal i Admiralitetsarchivet.
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Skibschef , Commandeurcapltain Frederik Hoppe, og
seilede selvom Morgenen den 8die til Mal'strand.
Hoppe fortsalle hele Dagen Angrebet mod Kastellet,
del' om Natten havde faaet Forstærkning fra Gorhaborg ,
indtil et stærkt Tordenveir henimod Klokken 101/ 2 om
Aftenen afbrod Ilden, SOIll val' redligeholdt med Heftighed
paa begge Sider"). Imidlertid havde de Svenske opfort
2 Banerier paa Hisingen , som den 4de ved Dagbrækningen beskode Flydebatterierne og Bombarderen med
gloende Kugler og Granater, der gjorde stærk Vit'kning,
da de Danske fra denne Side ikke vare dækkede af noget
Skjær , hvorfor de 0111 Morgenen Klokken 5 maalle trække
sig ud af den svenskeIld. Nu retlede Fjenden med 3 Galeler
sit Angreb mod det danske Landbatleri, del' val' uden
Understottelse og derfor niaarte forlades af Mandskabet,
som bjergede Houbitserne , men maatte efterlade de 4 MOI'terer tilligemed 60 Bomher og 3 Tonder Krudt.
Med et Tab af 60 DOde!H') og 73 Saarede trak
Eskadren sig herefter længere ud paa l\ifofjord, og
saaledes endtes ogsaa Tordenskjolds andel Anslag mod
GlHhabol'g, uden at Hensigten opnaacdes, hvorimod de
Skibe, som havde været i Ilden, havde lidt betydeligt.
Ogsaa Nyelfsborg blev meget beskadiget; men hvormange
Folk, de Svenske mistede, er ei blevet bekjendt.
Hvor kjært det til enhver anden Tid vilde have været
Tordenskjold at modlage sin Konge, for hvem han nærede
en stor personlig Hengivcnhed, skulde man dog ifUlge
hans hele Characteer troe, at det vilde være ham ubehageligt at blive kaldet fra Kamppladsen, og dobbelt
ubehageligt hel', da del viste sig, at del' ikke havde
*) Stralsund DIaatte trække sig tilbage KI.9 011I .', M, (Stral sunds

Journal ).
**) Iblandt de DOde var Chefen paa lIjælperinden, Capitaln' Røbe.
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været Nodvendlgbed fur ham at ile til Marstrand ; thi
Modvind og ondt Velr hindrede Kongcn fra at komme
dertil rur den 17de August, Usandsynligt el' det imidlertid
ikke, at Tordenskjold ei ugierne overlod Commandoen
til en Anden over el Foretagende, hvis uheldige Udfald
næsten lod sig forudsee , da han forlod Eskadren; og
kun derved lader det sig forklare , at den kamplystne,
med Farvandet lIoie bekjendte og om Vind og Veir erfarne Tordenskjold , saa lilfærdigt forlod sin Commando,
medens denne kæmpede mod Fjenden, for faa Mile derfra
at vente forgjæves i 14 Dage paa Kongen.
. Ved sin Ankomst til MaJ'stl'and viste Kongen Tordenskjold og dennes Offlcierer sin Naade og Tilfredshed ved
de Æresbeviisniuger og Forfremmelser, som alt forhen
ere berettede. Til Commandant paa' Carlsteen udnævntes
Generalmajer Hvit{eldf, hvem Tordenskjeld overleverede
Fæstningen, som blev besat med 8 Compagnier , del'
sendtes derhen fra AI meen ved Strnmstad.
- Imidlertid standsede Englands Mægling og en
svensk Armees Sammentrækning den dansk-norske Hærs
videre Fremtræugen , saa at Angrebet mod Hisingen og
Gnthahorg' blev opgivet. Kong Frederik vendte tilbage
til Damnark; Fredsunderhandlingerne begyndtes for AlvOI',
og Tordenskjold erholdt Befaling at sende den stnrste
Deel af siu Eskadre til Kjnbenhavn.
FOl' at faae Flydebauerlerne Lanqemaren og Spydstagen samt Bombarderen St. Johannes over Soen udtages
Skytset af dem; men medens de lilligemed Galeien Prinds
Carl og 4 Tran sportskibe laae noget fra Eskadren under
GI'UU) og ventede paa Vind , blevc de Natten til den
12te September' erobrede af Galeier, del' havde listet sig
ud af Bahuselven , som Tordenskjold nu, da en Deel
af Eskadren alt var sendt bort, ikke knnde bevogte
saa strengt, Ærgerlig over , at Ilet val' lykkedes de
(8)
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Svenske at bortsnappe disse Skibe, som nu laae i Havnen ved
Gammelel/'sborg, pensede imidlertid Tordenskjold paa, hvorledes han kunde hævne sig og tilbageerobre dem. Vel maatte
han efter Ordre den 21de Sepl embel' ophæve Blokaden
af Gutliaborg' og sende de del' endnu liggende Skibe til
KjUbellhavn, saa at han kun beholdt Lolland og Galeierne
UJysses, Proserpina og Charlotte Amalie saml nogle
Skjærbaade ved Mal'strand fol' at være behjælpelig ved
Optagelsen af de del' sunkne svenske Skibe (S. 106),
hvilken Admil'al Jiuliehær med Frcgauerne UUycnhald og
Hvide Orn foreslod j dog opgav han ikke sin Hensigt.
Natten til den Sde Oetober foretog han nemlig sil
sidste Krigstogt med Galeierne , 3 Skjærbaade og
7 Chalupper , anfurte af hans Flagcapilain, Capitainlieutenaut Ole Budde. Ubemærket passerede de Danske
forbi Nyelfsborg, overrumplede Batterierne ved Gammelelfsborg , fornaglede Kanonerne paa disse og bemægtigede
sig de del' liggende svenske Skibe, som det imidlertid
var umuligt at faae ud giennem det forsænkede Farvaud
(S. 101). Delle lykkedes kun med Galelen Priuds Carl,
som sanledes tilbageerobredes j hvorimod man maaue lade
sig IIUie med at tlliutetgjure de andre , og ikke engang
delle vilde lykkes med dem alle: Galeien Wreden, Koffardifregatten Comte de Morner, den forhenværende danske
Bombanleer St. Johannes og et af de med denne erobrede
Transportskibe , ladet med Krudt , -sprængtes i Luften j
men de 2 danske Flydebatterier , som vare erobrede den
12te September, vilde ikke tænde, uagtet flere FOI'sUg
gjordes paa at stikke dem i Brand, Herefter Irak de
Danske sig tilbage og naaede naglet en vedholdende Ild
fra Nyelfsborg uden Tab Marstrand med den tilbageerobrede Oalei,
SI13If;des faldt Tordenskjolds 3die Anslag mod GUthaborg heldigt ud, og hermed endtes hans bernnunelige
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Krigerfærd. Jndichær og Tordenskjold kom den 19de
December til Kjobeuhavn med deres Skibe efter i Marstraud
og Strnmstad at have reddel de allerede tidligere anflh'te
Priser (S. 103, 106).
Tordenskjold endte efter nyligt at have ,fyldt sit
29de Aal' sit korte, men glimrende Liv den lflte November
1720 ved en jammerlig Dod, han faldt nemlig paa en
Mark ved Landsbyen Gledinge i det Hildeshelmske i en
Tvekamp lD~d den svenske Oberst Stael
1t4 ~ ~
- I ()stersoen forefaldt i Aal'et 1719 Intet af :B~
tydenhed; 6 Linieskibe og 2 Fregatter under Sehoutbynacht Paulssen krydsede i Farvandet omkring Bornholm,
engelske
hvor Admiral Norri« ogsaa opholdt sig med
Linieskibe og 2 Fregatter ; men da de Svenske bavde n,ok at
gjl>l'e med at værge sig mod de Odelæggende Indfald som
Busserne foretoge fra Ålandstlerne, viste de sig ikke i Soen,
- Endeligt tilvelebragte den engelske Minister Lord
Oanere: en Vaabenstilsunul mellem Danmark og Sverrig,
som tog sin Begyndelse fOl' Danmarks VedkolJll.nende
den 8de og for Norges den 18de November, Desuagtet
ruip.des i Begyndelsen af det næste Forsar Anstalt til
al udruste 15 Linieskibe; men paa Grund af Underhandlingernes heldige Gang kom de ikke engang udenfor
Bommen, Kun nogle mindre Fartdier udsendtes i Nordog Ostersoen til Handelens Beskyttelse; men de eendte
snart tilbage, da Fredstraouuen i Frederiksborg den
adie Juli 1720 endte den langvarige Krig.
- J Krigen havde den dansk-norske Somagt under
slette Kaar seirrigt bekæmpet en tapper Fjende, der fra
Begyndelsen af var hotydelig overlegen i Styrke, og som
commanderedes af dygtige Anml'ere under Nordens meest
krigerske .Monark, Gyldenlo,ves, Judiehærs 0& Gabels
kloge Bestyrelse satte Sneraten istand til at udfore de
Foretagender , som Kongen paalagde den, Men i hele

.0

(8*)
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denne Kl'ig var del' egentligt ikkc leveret noget afgjl)rende
Slag' mellem Hovcdllaaderne. Gyldmlove og Roben, der
commanderede den danske, vare begge dygtige Mænd, og
del val' med Hensyn til den Forste af saa meget storre
Betydning, som han paa Grund af sin hnie Byrd havde
en stor Indflydelse paa Mal'inen overhovedet; men de
vare lillige meget forsigtige og indlude sig ikke iSlag,
hvor del' ikke val' Sandsynlighed 101', at Seirskrandsen
vilde blive dem til Deel. Imidlertid lUl' man næppe dadle
dem herfor; lhi de Svenske vare dem næslen altid overlegnc, ikke blot i Antal, men ogsaa i Skibenes Stnrrelse,
og de savnede ingenlunde dygtil{e Anfol'el'e. Tvertimod
maa vistnok navnligt den ældre Waclumeister , del'
commanderede mod Gyldenlnve, betegnes sum en sjælden
Admiral, hvem man maaue mode med den storst mulige
Forsigtighed. Den danske llovedflaade maatte derfor i
.~ I m i nd el i ghed indskrænke sig til al hindre den svenskes
Operationer og forhindre Transporter til Pommern, hvilket
sidste imidlertid ikke altid lykkedes paa Grund af Fjendens
Overlegenhed og den jammerlige Tilstand, hVOI'i den danske
Flaade ofte befandt sig.
Af stnrre Indtlydeise paa Krigens Gang val' derimod
det, de enkelte Flaadeafdelinger udrettede. Gabel» Seir
over den yngre Wac"l11l('i.~lel' berovede de Svenske6 Skibe
og forstærkede den dansk-norske Flaade med 5 af disse.
Sehestedts kloge og tappre Fremfærd ved Pounuern val'
af stor Vigtighed fol' Felttoget og bidrog ikke lidet til
Car]' den 12tes Fordrivelse fra Tydskiand. Men del val'
især den ufortrodne Tordenskjolds Virksomhed, del'
havde de vigtigste FOIgel'; hans Bedrift i Dynukihl frelste
Norge fra fjendtlig Vold, medens Erobringen af Mal'stl'and
og Carlsteen tilligemed de dristige Angl'eb paa ·Gl)thabol'g
og Stromstad indjog Fjenden en Skræk og hans Vaabenbrodre en Tillid, del' betydCl' Megel i Krigen. .
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Af den svenske Flaade i Carlskron a , som 1710
bestod af
41 Liniesk., 3 Freg.
2 _ O),
lulgik under Krigen 1:3
og vedKrigensEnde varede tilbageblevne 28 Liniesk., ' l Freg.
kun imaadelig Forfatning ; de i GOlhaborg stationerede
7 Linieskibe, 4 Fregatter, 4 Skylskibe og en Deel Galeler
samt alle de under Krigen i de Egne byggede Krigsfartnier vare paa enkelte Galeler nær erobrede eller tilintetgjorte af den dansk-nurske Somagt.
Denne bestod 1710 af:
Linieskibe.

Fregnuter.

41
9
1
5
erobredes 4 00 ) 7 00 11 )

under Krigen byggedes

I Alt: 46,

21,

") Dissevare: erobret af de Danske
illIelagt mod de Danske
forliste
erobret af Russerne
brændt i Havn
grundsat til Batterier
og ;\Iagazin

mindre
Skibe.

Skytsk.
Pramme,

30
60
30

9
4

120,

13.

3 Liniesk. 2 Freg. j
3
3
1
1
2

**) De erobrede tinieskibe vare: Nordstjernen, Sodermanland

og Gothaborg, tagne af Gabel t715 (S. 50), samt Warberg,
som Tordenskjolll erobrede i Marstrand 1719 (S. 106).
......) DisseFregatter vare: den af Fregauen Lossen, Capifainlieutenant
G. Slevertz , 1711 i Nordslien erobrede Svenske Sophia med
20 Kanoner; de af Gabel 1715 tagne Hvide Om og
Falken (S. 50); Charlotte, som 1719 blev skudt i Sænk i
i\Iarstrand_ og optaget igjen af Jndichær (S. 106); Kaperen
. Gjotalejon, lier ble" erobret t713 (S. 44); Stralsund, som
stod paa Stabel; da Fæstningen, hvis Navn den erholdt, 1715
eapltulerede , og Ilderim , som ogsaa var bygget i Pommern
og erobredes J716 (S. 78),
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Linieskibe.

I samme Tid udgik

21

Flaaden efter Frcdcn:

25,

Fregauer.
11

mindre
Skibe.

10,

24,

96

SkylJlk.og
Pramme.
6<:1)

7.

*) Af den dansk-norske Flaade udgik under Krigen:
cass eredes og solgtes
til Anret ener Freden 11 Linlesk. 6 Freg. 84 Smaafnrt. 4 Skytsk.
forliste
S
2
5
ildelagte mod Fjenden
1
2
2
erobret
1
5
grundsat ttl Batteri
6
2
At Linh!skibet Slesvig blev borte i en Storm 1711 er bl"
mærket S.·31. Af de til Recognoscering og Convoiering udsendte Skibe gik flHgende tabt under Krigen: LInieskibet
Fredricus Tertius, som ved Lodsens Forseelse forliste paa
Bergens Led den 2den April 1714, og Gåtheborg, der den
7de November 1718 strandede paa Island; Fregatten Flyendc
Dragon forliste paa GræsltoImen i Januar 1712, og Soormen
blev borte i Nordsoen 1714, kort eflerat den var erobret; af
Snåuerne gik Sværmcren tabt 171l og Pal..an 1717 paa
AnlJoll; Lindormen forulykkede 1714 paa den norske K)'st og
"ndriken 1717 paa Kysten af Jylland, hvur Hukkerten Forgyldtc "borre allerede 1714 havde havt samme Skjæbne. Det
ollelagte Linieskib var Dannebrogc (28, 29). Foruden l1ciren
(S. 40) blev Fregatten M'aagen odelagt i en Fægtning
den 12te December 1709, og snauen SnarcnBl1cnd brændtes
r l'tra'rt.s 1718 af sin egen Besætning, som mnatte forlade
den, efter af Fjenden at være jaget paa Slrnnd i StorebeIt. En af 'fordE.'nskjold erobret I( aperhukkert. blev enerat
være besat med danske Fulk jaget paa Strand afFjendt'n 1716
og forliste derved.
Fregatten Omen blev erobret af de Svenske (S. 47).
I Forening med en svensk Kaper overrumplede Indbyggerne
paa den da Hertugen af Gottorp tilhllrende ti Helgoland ,i Mai
l'tfaancd 1714 en armeret Galiot; Kongen lod derefter Indbyggerne erklære, at de vilde blive bebandlede som Siirllvere,
hvis de Ikke afholdt sig fra Fjendtligheder mod Danmark, og
da denne Advarsel el frugtede, foretoges et Angreb mod Oen,
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Men ved Krigsbrug og lmagende Aldel' vare Skibene
meget nedsalte, saa at VOI' Flaade ved Begyndelsen af
Aaret 1720 ogsaa kun VaJ' i maadelig Stand, og saaledes
havde de skandinaviske MarilH!r indbyrdes odelagt hinanden paa samme Tid, som del' i Rusland lagdes Grunden
til en Somagt, del' siden stadigt er voxet, medens Nabo-'
staternes ere aftagne, og nu el' disse langt overlegen.
- Uagtet Danmark ved Krigens Slutning 'val' i Bcsiddelse af Pommern, Rygen, den hertugelige Andeel af
Slesvig og Holsteen samt Marstrand og en Deel af Balruslehn, tvang Frankrigs ") og Englands Mellemkomst dog
Frederik den Fjerde til at opgive alle sine Erobringer
paa den holsteen-gouorpske Andeel af Slesvig uær , som
garanteredes den danske Krone li! evig Tid; Svorrig
mistede Toldfriheden i Sundet og maaue betale 960000 Rbd.
i Krigsomkostninger , hvilke tilligemed de 1280000 Rbd.,
som Danmark erholdt af Harmover for Bremen og Verden,
og de af Pommern , Bygen og de holsteen-gottorpske
Lande havte Indkomster 'IH) kun Iidel budede paa de ved
Krigen udtomte Fiuantser.

som blev erobret (S. 45) . Galeien Prinds Christian, Flydebatterierne Langemaren. og Spydstagen samt Bombarderen
St. Johanncs bleve erobrede 1719 (S. 101, 102, 113),
*) I Frankrig filrte Hertugen af Or/cans Regentskabet under
Ludvig dcn 15dcs Mindreaarighell; denne var 1715 blevet
Konge efter sin 0111efallel's DM.
**) I Vinteren mellem t719-20 huggedes i Pommeren noget
SkilJstOmmer Ul dansk Brug.
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III.

Fra Freden til

KOII~

Fl'ctiCl'ik dcn Fjel'dl"s Dod,
1720-1730.

Al l.ege de dybe Saar , SOIll den langvarige Kl'ig
havde bibragt Snmagten , val' cl ansvarsfuldt Kald, del'
paalaa Bestyrelsen, Denne bestod ogsaa i dette Tidsrum
af: OVl'rkrigssecretairen SOIll Kongens Organ for Krigsvæsenet, Admiralitetet O) , dCI' rul'lc Cunuuanduen og
Overjurisdictionen , og Generalcommissariutet , der' anvendte de tilsiaaede Penge og i Forening med Holmens
Citer sorgede for Flandens Vedligeholdclsc og Forngelse.
I den rul'sle Halvdeel af Tldsruunnet vedblev den os
fra Krigen hæderligt bekjendte Viccadmiral v. Gabel at
være Overkrigssecretair ; den 18de October 1725 uduævutes
han imidlertid lil Stiftamtmand i Ribc, hvorpas hiin Pust
overdl'oges til Generalmajor J. C. von Kiirbitz og efter
denues Dod den 20dc Januar 1727 lil Generatmajor
.D. von RevclIl'eldt.
Men eller Gabels Afgaug viste del
sig strax, hvor uhensigtsmæssigt det val', at Oversecretariatet
for Marinen ferestudes af Mænd, der' ei kjendte Soetateus
Detail, idet Knrbitz ei kunde decidere i de Stridigheder,
som opstode mellem AdmiraIitclet, Geueralcommissariutct
og Hulmens Chef; Kongen nudles derfor iii al nedsætte
en cgen "Mal'ineeommission", hvis t os le Medlem bit" den
fra Krigen bekjendte Admiral Sehestedt, dCI' allerede 1718
val' afgaacl fra S åetaren og udnævnt lil Geheimerand og
Overlauddrost i Oldenborg og Delmenhorst. Denne
Commission foretog vidtluftige Undcrsogelser i All, hvad
dCI' angik Somagten , ug udarbeidede nye Instruetiuner
for Adminisll'3tiollen, hvorved fol' at uudgaae fremtidlge
*) Admiralitetet bestod af nlle i activ Tjeneste staaenue Flag-

mænd og et juridisk Medlem,
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Strldlgheder Grændserne for Admiralitetets, Generalcommissan arets og Holmens Chefs Yirkekredse skarpt betegnedes,
Efter Gyldenluves Dod den 8de December 1719 val'
Admiral Babe» bleven del fOrsle Medlem i Admlralitetet;
men allerede den 14de Juli 1721 blev Gabel delles
Præses , ligesom han nogle Maanedel' tidligere val' sal i
'Spidseu for Suelalens Geueralcomruissarlat s ) og udnævnt
til Directeur for Flaaden og Holm ene; hele Marinens
Administration forenedes saaledes i ham. Men delle varede
kun i 4 1\31'; thi efterat han VHr styrtet, val' Raben aIleI·
til sin OUd 1727 ug efter ham Admiral Rosenpalm
Admiralitetets fUl'ste Medlem j de f()lgende Overkrigsseeretairer vare derimod kun tillige Deputerede i Generalcommissariatet.
Holmens j";h 'f og Eabrikmester val' i de fOl'ste 7
A 3 1' Admil'al Olaus Judieliær, som næslen under hele
Krigen havde bestyret Holmene. Da han den 10de November
t 727 blev afskediget , udnævntes Viceadmiral J. A. v.
Pauls sen til denne Post, men aflustes 2 Aar efter , den
Ude September' 1729, af Viceaduiiral .tl7:chel Bille.
Det var saaledes især Gabelog under' ham
Jiuliehær , SOIll sil ax efter Freden skulde ollhjælpe
Somagten , og vi maae IIU undersege fOrend vi kunne
berette , hvoricdes delle Hverv blev udfort , hvilke Midler
KOlIg Frederik dCII Fjerile bevilgede liertil. -- I de
6 fOl'ste Aa,' af delle Tidsrum tilstodes Somagten en
aartig Gjennelllsnitssum af Noget OVCI' 1100000 Rbd.,
og ved al sælge en Deel efter Freden unodvemlige Skibe
og Fartoier samt andet Material val' Gjælden i Slutningen
af 1720 nedbragt lil curtrent 2~ Million Rbd., som
meest var Ofllcierernes og- Mandskabets tilgodehavende
Lonnlngcr. Disse kunde ei forblive ubetalte paa en Tid,
.) Dette havde Kammerherre, Baron C, Rantzau i Krigens trange
Tid med BerOrnmeise foi'eslaaet som Iste Deputeret.
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hvor Ingen vilde tag-e Tj~neste netop paa Grund af
Mandskabets slette Vilkaar. Derfor maatte Gabel fOrst
serge fOl' Gjældt'ns Afbetaling, hvad han tilendebragte i
de næste 5 Am' af sil Mluisterlum , men beholdt derved
kun i Gjennem snil henimod 600000 Rbd. aartigt til Soetatens andre Udgifter'. I de sidste 5 Am' af dette Tidsrum bevilgedes derimod til disse i Gjennemsnit henimod
880000 Rbd. aarligt, hvoraf dog 367856 Rbd. endnu ikke .
vare udbetalte ved Slutningen af Aaret 1730.
- nel er tidligere udviklet, hvor vanskeligt det var'
under' Krigen at forskaffe Besætninger til Krigsskibene,
og hvor uvillige SOfolkene vare 1iI at træde i kongelig
Tjeneste (S. 20-22).
Den faste Stok val' sammensmeltet og demoraliseret saameget i Krigsaarene , at den
ei længere kunde danne Hovedstammen til Flaadens Bemanding, og Gyld~nlove havde allerede længe indseet
NOdvendigheden af dens Re01'ganisation. Fårst og
fremmest maatte Aarsugen til Folkenes billige Uvillighed
til Soljenesten hæves ved at sikkre dem en bedre Forpleining og en regelmæssigere Betaling; dog forniaaede
GyldelllOve ikke ene at overbevise Kongen om Niidvendigheden heraf, og ror'st da Gabel blev Overkrigssecretair , blev det denne muligt at bevirke Udforelsen af
hans Planer.
Det for'ste Skridt hertil skete den 21de Februar'
1718, da det i Tjeneste værende Mandskab blev fordeelt
til Skibene som faste Folk, og det fastsattes, at Provianisforvalterne ligesom Beglmentsqvarteermcsterne ved Laudetaten under' Chefernes Tilsyn 0) skulde rore Bog over
*) For at forebygge Underslæb og undgase den Udglft, som for-

ved Bortkastning af fordærvet Proviant, bleve
I 1722 ugsaa gjorte ansvarlige for Prnvlantens'
Conservation, ligesom for dens Uddeling og Regnskabet derfor ;
Ilet overlodes dem tillige selv at antage deres Provianlsforvallere.

aarsugedes

Skibschefe~ne
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del, som liI kbm Besætningerne, og maanedligl erholde
dette anviist, for at Udbetalingen af Mandskabets Lonniug
kunde skee ligesaa regelmæssigt, som ved Armeen. Fol'
denne var der nemlig under Krigen sorget ulige bedre
end Ior Marinen, derfor sngte ogsaa Gabel at ordne alt
det Personelle ved denne efter de samme Grundsætninger,
som fulgtes ved hiin,
Da det' blev Udsigt til Fred, foretoges flere Formdrlnger med Stietaten. En Reduction fandt Sted blandt
le i fast Tjeneste væreude Officierer, hvorved dog de
(ogste i Chatgerne skulde afgive den stnrste Deel af den
IUiet·c Gage, hvortil de oprykkede, for at udrede Penionerne; ogsaa enUedigedes alle de i Maanedsljeoeste
ntagne Offlclerer; ved en Generalmynstring udsattes de
lduelige blandt det faste Mandskab, og i deres Sled anattes de Indrullerede og Hvervede, der vare brugefige
g villige til fast Tjeneste, medens de andre hjemsendtes.
o,' at opmuntre Folkene til al tage fast Tjeneste gaves
em foruden Haandpenge og LUfte om Permision til at
aae i Koffardifart, naar de ci beaovedes i den kongelige
[eneste, en billigere Albetaling af deres Tilgodehavende,
Id de,' blev de Afskedigede til Deel, SOUl nemlig maatte lade'
g unle med at faae den stnrste Deel af deres Tilgodeavende udbetalt i Papiirspenge , der kun havde halv
ærdi mod klingende Mynt, eller ved Beviser ("Rest-dler" ) , som I'Orst sildigere bleve indlaste.
Med det saaledes til fast Tieneste halvt tvungne,
andskab besattes en Deel af de talrige Vacancer ved
Ogsaa de andre Regnskaber ombord sattes under Cbefernes
umiddelbare Tilsyn og Officierernes Attestation, og da Skipperne,
som flirte Materialregnskabet, og Overkanonerne , der vare
ArLilleriregnskabsfOrere, ikke forsLode at filre disse Regnskaber
i den foreskrevne Form, tillodes det Skibscheferne dertil ut
antage en Skriver, der senere har faaet Navn af SkibssecreLair,
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den faste Stok, og den 24de November og llte December
1719 samt den 12tc .luli 1723 orqaniserede« 6 DioiSiQlICr paa 5 Compagnier hver,
hvorved vare ansatte
114 Officierer, 244 Underoffleierer og 3066 Menige, som
erholdt Ilel'(~S Gager maauerlligt udbetalte (Ollieiererne
endog det Halve eu avance) "), FOl' at opmuntre Offlciererne og Mandskabet til at vaage over' Skibenes Vedligeholdeise fordeeltes Divisionerne til disse saaledes, at de,
bande under Oplaget, og uaar Skibene vare i Activitel,
horte dertil som faste Folk. Foruden Divisiunerue reglementeredes endnu til fast Tjeneste: 89 Offlcierer og
Cadetter samt 1415 Underoffleierer og MenigeOO), saa
*) Hver Division bestod af l Commandeur som Cbef, 2 Comman-

deureapitainer , 3 Capitalner, 3 Capitainlieutenanter, 10 Lieutenanter, 5 uver- og 5 Undersklppere, 5 Håibaadsmænd, 5 Skibmænd,
15 Q\'arleermestere, 5 sergeanter , 40 Tiim"!ermænd, 5 Tambourer, 1 Profos, 420 .\Iatroser, 30 "Opliibere" (Lærlinger)
og 15 Drenge, i Alt 570 Mand. Desuden ansattes ved Divi·
sionerne : 1 Skibstiimmermestersvend og 3 Sklbstommerqvarteermænd. Indtil Freden var sluttet; holdtes desuden en Reserv
af 6UU Mand ved Divisionerne,
**) De udenfor Divisionerne i fast Siitjeneste Ansatte vare: 9 F/ag
mænd, l Commandant paa Toldboden og 2 Battericbefer
Kjiibenhavn, 2 Holmens Eqvipagemestere, 2 Officierer vet
Siieqvipagen paa Elben og 62 Cadetter; l Tiiimester, 1 Under
tbimester, 3 Oapitalner og 6 Lieutenanter, som havde Ancien
netet i Landartillericorpset, vare ansatte ved SlJarUlleriet, de
talte 450 Underofficierer og Menige, Furuden Dlrlslonernes Ul
Artilleriets .!\landskaber reglementeredes : 723 Haandværkere o
161 Underoftleierer og Matroser vedHolmene; (Holmens Haan
lærkere , Underofllclerer og Matroser dannedes i Aaret 174
til en i 5 Cempagnler deelt Haandværksstok under Overeqvipagt
mesterens Commando, som tilligemed Fabrikmesteren, d
2 Eqvlpagemestere ug Takkelmesteren var Chefhver for et Con
pagni); l Qlarteermester og 12 Mand ved den kongelig
ehaluppe; 18 Matroser i GlQckstadt og 10 Underofficierer o
40 Matroser ved Galein,olillell i Christlansand,
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at den faste Stok bestod af 4725 Mand foruden
Offlciererne.
Til Ilaandpenge for de Folk, som antoges i dl' Afgaaendes Steil , bestemtes en aarlig Sum for hvert Compagni, og denne blev ligesom Mandskabets Lonning udbetalt Compagnicheferue til Uddeliug. Dog tillodes det
dem al have 10 Frimænd ved hvert Compagni, naar
Folkene ei behovedes til den kongelige Tjeneste ; men de
gjordes iovrigt ansvarlige fol', at den reglementerede
Styrke holdles complet med duelige Folk; den fratrædende
Compagniclief maalle svare 24 Bbd, Iii sin Eftermand for
IlVI'r Mand, som Ikke havde cl heelt Aal' tilbage af sin
Tjenestetid, for al denne derved kunde erholde de fornådne Hverviugspenge Iii Ilet Mandskab, som han maatte
"
besorge ansat i de ledige Nummere.
Ved disse Foranstaltninger satles !lpre tildeels udygtige
Offtcierer ud af Aclhilet, dog gjorde Mal'inrns indskrænkede
Pengemidler det nodvendigt, al di> Tllbageblivende som anfO,'t maatte afgh'e belydeligt af deres knappe Gager til de Afgasende. Den med Mandskabet forelagne Bednetion og den
faste Ansættelse af Offleiererne og Mandskabet "ed Skibene
havde i del Hele velgjorende Indflydelse, ligesom .Regnskabsvæsenels bedre-lndl'etning gjorde Ende paa en Deel
Underslæb og Uordener, som tidligere havde tundet Sted.
Men det Vigtigste, Såetaren nu opnaaede , var Indfårelseu
af den regelmæssige Betaling, som den siden hal' nydt,
og som især fOl' den knapt Lounede el' af saa megen
Vigtighed.
At overlade Compagniernes Vedligeholdelse til Cheferne
var derimod en mislig Sag. Vel kunde det paa den ene
Side være til stor Gavn , hvad de Ærekjære blandt disse
angik; men paa den anden Side gjorde vistnok den Leilighed, Cheferne derved erholdt til at foroge deres knappe
indkomster paa Compagniernes Bekostning, en strengere
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Control nedvendig end den, der fandL Sted ved de aarlige
Generalmynstringer for Admil'alitctet, SOIll samtidigt bleve
jl}dfOrte. Ved de efter Gabels Afgang af MilriuecolllOlissionen
1726 anstilledeUndersogelser belandtes ogsaa Compagnierne
langtfra i Orden, og det oplystes, at alle Slags Underslæb
herskede især derved, at del' holdtes et langt storre
Antal Frimænd , end der var tilladt. Desuden havde
Dådsfald og Svaghed SOOl FOIgc af det paa Holmcnc forefaldne strenge Al'beide foraarsaget mange Vacancer , del'
ogsaa vare Iorogede ved de 11U Dådsfald, som havde
fundet Sted paa den 1726 udsendte Eskadre,
En ny -Reorqunisauo« af det faste Mandskab fandt
derfor Sted, hvorved de 6 Divisioner 1727 sammendroges
til 3 "') under Commando af Schoutbynachter>"), det' ikke
som de forrige Divisiouschefer selv havde Compagnicr,
for at dc desto bedre kunde vaage over, at disse holdtes
i Orden. For kongelig Regning bleve Compagniernc derefter completterede fra de norske Solægrler, Frimændene
for' Fremtiden afskaffede <:lU) og hvert Compagni tilstaset
*) Hver Division bestod af 10 Compngnier , ved hvilke vare an-

satte foruden Omr/crerne: 20 Over- og Underskippere , 10 1I0ihaadsmænd , 10 Skibmænd , 10 ()vartccrmcstere, 10 sergeanter
10 Tambourer, 40 Tilmmermænd, 840 Matroser, 20 "Opliibere",
10 Drenge og 2 Profosser j I Alt 982 Mand; desuden Ior alle
8 Divisioner 1 Overskipper. De 8 Artillerlcolllpagnier bestode
af 30 Overkanonerer , 80 Kanonerer, 54 Underkunonel'er ,
12 TOmmermænd , 3 BOssemagere , 291 Constabler og 15Drenge
og desuden ved Artilleriet 2 Profosser og i Skolelærer j i Alt
438 Underomclerer og Menige.
~.) Fra Aaret 1744 varp iglen Cnmmandeurer Divisionschefer.
"" ) Da Controllen med Compagnierne j 732 iglen overdroges til
Admiralitetet, som 2 Gange aarllgt holdt GeneralmYDstrlng over
det raste Mandskab , og for hvilket de antagne Folk personligt
bleve presenterede , tillodes det atter Compagnlcheferne at
holde 7..... 10Matroser som Frimænd ved hvert Compagni, hvilke
med 2 Maaneders Varsel skulde kunne Indkaldes.
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320 Bhd, aarlige Hvervingspenge") til at hqlde Compagniel
complet med dueligt ~audskab, del' skulde bestaae af
Indfedte. Ved denne Organjsation blev Øllf saaledes fol'
rol'ste Gang udtrykkeligt lagt Vægt paa, at Fremmede ~i
"lettelig maatte antages" ••).
Til daglig Tjeneste vilr Mandsk ~b~t allerede , 720
deell i 3 Dele, hvoraf en besatte Vagterne, eu modte til
Ar~eide paa Holmene og en skulde have Frihed; men det
strenge Arbeide, især Pompnlngen paa F/aadens daarlige
Skibe, havde hidtil Ioranledlget , a,t den lovede Frihe~ ei
kunde gives ~olkene, som derved gjordes kjede af Tjenesten; for at berolige dem bleve ,Best~mmeJserne ' for
Fritiden 1727 gjentagne og dere,fier bedre overheldie end
forhen. Dog ~~I'efaldt endnu, saalænge Skibene behOveu,r.
saa megen Pompning, stedse Mere at bestille, end, 1 Division kunde bestride, og ~rst, ellersom denne ophnrte,
lettedes Mandskabels Arbeide; men den tidligere Bestemmeise vedblev, at Mandskabet i dets Fritid uden
Indsigelse skulde mode paa Holmen, naar dets Tjeneste
behnvedes , hvilkel i 1729 under strenge Trudsler ved en
~r.yk t Bekjendgjorelse blev gientaget.
En Commandeuriapitain var daglig du jour, naar Divisionen havde Tjeneste,
)g for hvert Conlpagni modte en Officiel' for at have
lJilsyn med Mandskabets Arbeide paa Holmene, hvilket
redblev indtil i Aaret 1737, da lnspectlonsofflclerer an.attes , og det paalagdes Vagtcheferne at rul'e Tilsyn med
\ rbeidet paa Holmene.
Hvervlngspengene bestemtes frlrst til 250Rbd.; men forligedes
til 320 Rbd., da CompagnlclJeferne modsatte sig at bolde
f:ompagnierne complette hermed; dog bJeve 3 af Hovedmændene
for denneOpposition uden videre Rettergang atskedlgede ; de optoges imidlertid strax efter. Kong Cbristian den Sjettes Tl1ron·
bestigelse igJen i deres Nummere.
'"") I Aaret1173.2 bestemtesudtrYkkeligt, at ingen Fremmede maatte
bverves uden Admiralitetets specielle Tilladelse.
*)
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Fra denne Tid haves ogsaa de tidligste Efterretninger om .Jlundet'ings1)æSenet for Soetaten , og vi
ville derfor her samlet fremstille Hovedtrækkene al' dets
Historie. Ludvig den 14de havde lndfurt Uniform«r, og
disse faudt snart Elterilgning i andre Lande. Del PI' visl
ogsaa i sin Orden, at Embedsmænd og især de, som
have executive Forretninger , hare et ydre Tegn paa, at
de handle i Kongens og Stalens Navn og ikke i deres
eget; Cl' dette Uniformens Betydning, da bUI' de ogsaa
i alle Embedsforretninger være ifUl'le denne, men ogsaa
kun i disse, og hvor dens Brug ved enkelte private
Huitldeligtreder kan synes passende,
VOI'e fl>rsle Munduingsbestemmelscr' for SUrtalen ere
Iru 1701, da Cadet- l"Lærlings"- ) Compagniet blev oprettet, Disse fastsalte , al Lærlingerne sclv skulde bekoste
sig en Uniform af graat ("collleur de f"I''') Klæde; men
1714 bestemte.., at den skulde gives dem for kongelig
Regning, og at den til Galla skulde være besat merl Guldgattoner. 1 Aar'el 1722 befaledes, al og·;aa Skipperne ag
Ovel'kanonel'el'ne s~ulde paa egen Bekostning 0) arilægge
gl'aa Munderinger med r'/jdt Underfoer , hvol'imod de
ovrige Underofllcierer og Menigr paa kongelig Regning
erholdt Munderiugstrnler og Beenklæder af graat Klæde
samt Seilclugs A!'ueiclskhrdcr'. Offlciererne * ~ ) hare 1'1'3
1723 rode Unifurruer, som fl>,'sl 1749, CON' deres eget
Onske bleve ombyttede med gl'aa med l'Udl Uuderfuer, saa
at Graat derved blev Hovedfarven for' hele Marinen. 6 Aa.
sildigere blev imidlertid den nutildags reglementerede
~) Fjjrs~

ved Corpsernes Organisation 18/1 bestemtes, at Skippert
og Overkanonerer ligesom de iivrige Underofficierer skulde I\lm
Mundering for kongelig Regning .
•0) Disse erholdt 173/ desuden det endnu reglementerede Guld
felltegn med rild Silke, og det paslagdes dem tillige i Tjenestel
og ved HoJfet st edse at være iliirle Uniform.
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blaa Farve indfurt saavel for Officiererne som for Mandskabet. Offlcierer og Cadetter havde imidlertid rndt
Underfoer og rude Underklæder til 1787, da den rode
-Farve blev ombyttet med den hvide, og 1801 blev' Offlcierernes nuværende Uniform indfurt,
Epauletter bleve ikke brugte llir Midten af forrige
Aarhundrede; da. synes Flagmændene at have anlagt dem,
hvorimod de ovrige Officierer llirst 1783 erholdt .en
Epaulet paa Mire Skulder, og 1801 tvende, paa hvilke
Dislinetionerne for de forskjetlige Klasser anbragtes. Under
Krigen 1812 bleve Epauletter afskaffede undtagen Ior
Admiralerne~).
Foruden den daglige Uniform havde Offlciererue en
anden til Galla, der adskilte sig fra hiin snart ved
Broderi, snart ved Galoner, som dog flere Gange blev
afskaffet og atter indfort, indtil den endeligt 1806 afskaffedes for Admiralerne og 1810 for den ovrige Etat Ø).
En Deel af de ved Soetaten ansatte civile Embedsmænd
have ogsaa siden VOI'l Aarhundredes Begyndelse erholdt blaa
UniformermedDistinononer-afGuldbroderi ellerGaloner***).
*) 1823 indfllrtes igjen Epauletterne, og 1841 omdannedes de

til de nu reglementerede med Cantiller, Stabsomcierernes med
tykkere , de Subalternes med tyndere, I Aaret 1849 ere de
saakaldte Brandebourgs indlilrte, der bæres i daglig Tjeneste
paa Frakken.
U ) Fra 1825 -34 vare hvide Pantalens til den daglige Uniform
Galladragten j men i de 6 paafulgende Aar brugtes ingen
Gallaklædning: 1840 reglementeredes igjen hvide Pantalens
for Stabsomciererne, hvorimod de Subalterne bare lange hvide
Beenklæder udenpas stovlerne. 1848 bleve de atter afskaffede,
og en Guldgalon langs ned ad de daglige Beenklæder indflirtes tUStads, hvilken imidlertid Aaret efter igjen afskaffedes.
-**) 1841 fik Collegiets civile Deputerede ogsaa Epauletter.
Frederik den Femte skal have været den flirste danske Konge,
som anlagde Admiralsuniform; hans Efterflilgere have siden
ogsaa af og til baaret den,
(9)
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Generaladjutanterne erholdt 1792 en sæt'egen Ilni..
form, der nærmede sig Flagmændenes , og 1801 anlagde
de det endnu brugelige Guldskulderbaand ").
Siden Begyndelsen af dette Aarhundrede bare en
Deel af Underofficlererne en sort Cocarde paa Hatten
som et nationalt Felttegn, der af Officierer og Cadetter alt
var anlagt 1784, og ved den nye Organisation 1811
blev Anlæggelsen deraf paa Mandskabeis runde Halte
end mere udbredt U),
Oprindeligt skulde Soofflclererne kun bære Uniformen
i Tjenesle, dog blev den snart indfilrt som Hofdragt og
til Brug "ed alle hUilidelige Lettigheder. Fra Aat'et 1733
blev det endog ganske forbudet dem at bære civile Klæder
og befalet, al de stedse skulde være ifikte lIniform ,
naar de viste sig offentligt; fUrst 1812 tillodes det dem
atter at bære civil Klædedragt undtagen i Tjenesten, ved
Hoffet og ved saadanne Hoitldeligbeder , hvor de Indbudne
af alle Stænder mndte i Heltidsdragt.
- Divisionerne vare ikke tilstrækkelige til al bemande
hele Flaaden, og man sogte derfor at ordne Indrulleringen
saaledes, at denne kunde afgive det manglende Mandskab, Del var dengang ikke paalagt alle dem, del' ernærede
sig paa Soen, at lade sig indrullere; men dette skele
lildeels frivilligt for at erholde Consumtionsdouceurerne
og Fritagelsen for visse borgerlige Byrder, SOOl alene
vare lilstaaede de Indrullerede, Men den Maade, hvorpaa
SUfolkene vare behandlede under Krigen, havde gjort den
") For Kongens Adjutanter regtement.eredes 1840 ogsaa et tyndere
Guldskulderbaand.
". ) Siden 1842 beataaer Cncarden af de nationale, rllde og bvlde,
Farver og bæres af Omclererne og Mandskabet baade paa Hatte
og Huer.
Endeligt skal kun bemærkes, at der 1848 er udstedt et
nyt fuldstændigt Munderingsreglement for Mandskabet og 1849
et lignende for Omclererne.
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de Indrullerede paahvilende Krigstjeneste saa forhadt, at
Ingen frivilligt lod sig indrullere, hvorimod de Fleste
sngte at sikkre sig mod Udskrivning, saa at Indrulleringen ved Krigens Slutning var saa godt som eplost.
De fra Krigstjenesten afskedigede, næsten nngne Sl)folk
-. sngte i fremmede Lande det BI'Ud, som de ikke
kunde erhverve i Fædrelandet, hvor Sofarten var Udelagt
i den Grad, at endog den især for orge saa vigtige
Saltbandel var bleven passiv, og saaledes labtes en stor
Deel af disse Folk for Indrulleungen. Denne el' overhovedet baseret paa en levende Koffar.difart, som skal
danne og Uve SOfolkene; del' maalle derfor især stræbes
ener al ophjælpe denne, som meget vilde befordres ved
at bevilge Kj6bmændenes Begjeringer om Gjenindf6relsen
,af Defensionsskibene, der i den skaanske Krig havde
gjort megen Nytte til Kl'igs~I'ug; men de politiske Forhold
tillode ikke al afvige fra Tractaten 1701 (S. 7), og man
maatte derfor for stedse opgive denne for de daværende
Forhold nyttige ludretning. Iila saaledes delle Midd.el til
S6fartens Opkomst ikke kunde iværksættes , s6gte man
ved Luner om betydelige Fordele at faae de udenlands
værende Sofolk hjem for iblandt disse ved Hverving al
kunne tilveiebringe de til Flaadens Bemanding manglende
Folk: Generalpardonen. som 1719 udstedtes, gjentoges
1722; de Tilbagevendende l som vilde lade sig indrullere,
lovedes Fritagelse for tvungen Udskrivning li! Lands og
Vands ikke alene for sig selv, men ogsaa for deres
Bårn og Bomehoru ; desuden tilstodes dem, naar de opholdt sip; i Fædrelaudet , aarlige Douceurer , og som Baand
paa den fremmede Fart bestemtes 1723, at ingen af Kongens
. Undersaatler, der paa fremmede Skibe kom i Fangenskab
bos Barbareskerue , maalle lnskjnbes af Slavekassen.
Endeligt fornyedes den Gte Marts 1728 Indrulleringsanordnillgerne, og del bestemtes, at der skulde
t
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indrulleres 9000 Mand, inddeelte i 3 Klasser, som tilstodes aarlige Douceurer i Solvmynt samt de almindelige
Indrulleringsfriheder; dog skulde det Antal, som indrulleredes over 9000 Mand, fOrst ved Vacancer nyde Douceurerne. Men uagtet Kongen paalagde alle Overovrigheder og Geistligheden at understotte IndrulleringsforsUgene,
modte disse dog Modstand næsten overalt i Rigerne og
især i Hertugdommerne til), da SOfolkenes slette Behandling
under Krigen endnu var i altfor frisk l\'Jinde. Ufol'trUdent
fortsatte dog Gabel sine Bestræbelser for at gienoprette
Indrulleringen; men efter hans Afgang som Ov"erkrigssecretair blev denne 1726 a/deles ophævet, SOIll det hed,
Iordi den var uhensigtsmæssig til at skaffe Folk til Flaaden
og et forhadt Baand paa de SOfarende, der istedetfor at
binde dem til Fædrelandet fjernede dem derfra, Saaledes
opgaves atter denne nyttige Indretning, uagtet den dengang var skredet saa vidt frem, at der i Rigerne taltes
henimod 13000 i Bullerne**), og det blev forbeholdt
Christian den Sjettes Begjering paa Ny at grundlægge den.
- Ogsaa Betspleien sogtc man at forbedre , og for
at forskaffe Læseren en Oversigt over denne ved Somagten ville vi hel' samlet fremstille dens historiske
Grundtræk, Siden Marinens Reorganisation efter Souverainitetens Indforelse var Overadmiralitetsretten Marinens
hnleste Domstol og bestod af CollegietsMedlemmer, hvortil
i Priissager tilforordnedes nogle Hoiesteretsassessorer til'"'),
I fOrste Instaurs domte Underadmiralitetsreuen , del'
.) Allerede samme Aar befalede Kongen, at Indrulleringen stiltiende skulde bortfalde I Hertugdnmmerue.
fl) l Danmark vare i Hovedrun. 2465 Md., i Exlra- og Ungdomsrull. 2411;
i Norge
7077 870;
I Alt I Hovedrullerne

•

9542 Md" i Extra- og Ungdnmsrull. 3281.

e. , ) For at alle Sager, som angik SlIvæsenet kunde paakjendes af

sagkyndige Dommere , benlagde Cbrlstlan den Sjette disse 1744
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dannedes af en Jurist som Præses samt 1 Officiel' af hver
af Etatens 4 yngste KJasser som Assessorer. Underadralralitetsrettens Præsident val' tillige under Admiralitetets
Tilsyn Soetatens Skilteforvalter. For at indfOre ved Soetaten samme Bettergaugsmaade , sOJII brugtes ved Armeen,
oprettedes 1722 Divisionsretterne for Etatens militaire
Personale, hvis Domme appelleredes til Overadmiralitetsretlen, hvorimod Soetatens civile Betjente vedbJeve at
sortere under Underadmiralitetsretten. Divisionernes Skiltevæsen henlagdes ogsaa under de nye Betters Jurisdiction,
og for at paasee, at ingen Indgreb skete heri af PoJitireUen,
erholdt t 724 en Flagmand Sæde i Politi- og Commercecellegiet ~).
Ved Reorganisationen af Divisionerne
under OveradmiralitetBretten, som sidste Instants , hvilket
dog kort filr denne Konges Diid blev forandret derhen, at
saadanue Sager ogsaa skulde kunne appelleres til Hliiesteret, og Overadmiralitetsrelten deri kun være Melleminstnntsen;
tillige ansattes da fast 2 juridiske Assessorer i denne Ret.
Da Landsoverretten i Kjlibenhavn 1771 blev stiftet, henlagdes
under denne nIIe de 'civile Sager, som hidtil vare paakjendte af
Overadmiralitetsretten , der opbilrte at være en permanent Domstot, hvorfor de faste juridiske Assessorer igjen afgik. Derefter
sættes Overadmiralitetsretten kun extraordlnairt, og da tilkaldes
2 Assessorer af Holesteret. Den dommt!r nu i sidste Instarus
i alle Sager, som angaae fremmede Skibes Anholdelse paa
Grund lir Kaperler , Siirilveri og Krænkelse af Kongens Territorialret, endvidere i Convoi- og Lodssager samt ved Misbrug af OrlogsDaget og Vimpelen. Ogsaa kunne combinerede
Rets Domme, der angaae Siletatens civile Betjentes Embedsfilreise og Skinesager fra Christiansli, appelleres til Overadmiralitetsretten.
~) Da dette Collegium i 1731 blev ophævet, og Politibestyrelsen
i Kjlibenhavn blev underlagt Magistraten l blev det bestemt, at,
3 Stabsofllcierer skulde tilligemed denne dlimmeDem af Slietaten
der tiltaltes for Politiforseelser l hvilket vedvarede, indtil
Kjilbenhavn 1741 tik sin egen Politiret j hvorefter saadanne
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1726, efterat Gabel var afgaael, bævedes imidler·tid
igjen Divisionernes Jurisdietion og Sklfteforvaltning ; for
de daglige smaa Forseelser paa Holmene nedsattes en
Standret af Holmens Chef, bestaaende af 3 Offfclerer "),
og den endnu beslaaende combinerede Ret indstiftedes
for at undersege og domme i alle Sager', der angik Forseelser mod Commandø og Tjenesten, hvorved det bestemtes, at denne Rets militaire Præses og Assessorer,
hvad siden er vedblevet , skulde skiftes hver Maaned;
desuden ansattes 1 juridisk Protocol fOrer. Men Underadmiralitetsretten , hvis Præsidenl igjen alene blev Snetatens
Skifteforvalter , vedblev endnu at domme i alle saavel
civile og criminclle som Æressager.
Krigsartikkelsbrevet , SOlD blev udstædt den 29de Juli
1756, bekræftede VedbliveIsen saavel af Underadmiralltetsretten som af combinerede Ret. Under' den fijrste sorterede derefter alle "ed Sueraten staaende civile Betjente,
deres Koner, Enkel', Bom og Tjeuestefolk i alle Sager,
hvorimod alle Såoffleierer fra Capitainer inclusive og
nedad samt hele det raste Mandskab i alle civile, militaire
og criminelle Sager 00) herte under den sidste. UnderSager ener afboldt I'olitiforhor dommes af combinerede Ret.
1778 er det bestemt , at alle Sager, hvori ;\Iililaire klage over
hinanden for Fornærmelser i Ord ellrr Gjerning, skulle paakjendes ved den militaire Ret j men de Sager derimod, hvori,
l\Iilitalre klage over lCivile, skulle paukjendes ved den civile Ret
.) Standretten paa Holmen blev i Aaret 1732 igjen hævet, og
dens Sager henlagte under den combinerede Ret,
••) 1771 blev det bestemt, at criminelle Sager som angik ForbrydeIser, der vare udllvede udenfor Tjenesten, skulde afleveres
tilligemed Acterne til Hof- og Sladsretten. !\len da denne
Bestemmelse foranledigede, at Strall'en, naar den for visse
l\Iisgjernlnger skulde exeqveres ener dl' civile Love, gjorde
de Paagjældende uværdige til den militaire Tjeneste, hvorved
deres Compagnichefer kom tilkort , hvorimod de , hvis de vare
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admiralitetsretten blev den 15de Juni 1771 ophævet, .da
Hof- og Stadsretten blev stiftet, og for denne sidste Ret
skulde alle S åetarens civile Bettente mode ~). Tillige bestemtes da, at Soofflclererne og Mandskabet i alle Gjældsog andre borgerlige Sager ligeledes skulle mode for Hofog Stadsretten. der ogsaa blev Soetatens Skifteret.
Retterne ved Såetaten , som holdes i Land, ere
saaledes nu fUlgende: 1) combinerede Ret, under hvilken
alle Soofficierer. fJ'å" Gapltainer Inclusive ned ad, Divisionernes Mandskab og Soetatens civile Betjente i Embedssager hore; 2) Over- og General-Krigsretter for alle
Flagmænd og Stabsofficlerer indtil Commandeurcapitainer
inclusive , Holmens Chef og alle an dre til Staben horende
Militaire i militaire og criminelle Sager; og 3) Overadmiralitetsretten som sidste lnstauts for ferskjetlige ved
Forordningen af 30te April 1806 bestemte Sager.
- For al uddanne Cadetterne tillodes det disse fra
1721 ved Koffardifart eller hos Fremmede at soge t)velse,
saalænge der ikke var tilstrækkelig Leilighed til at udcommandere dem med Fædrelandets Krigsskibe, og
Soetatens indskrænkede Fonds ei tillode Udrustningen af
et særeget OveIsesskib, Naar Cadetterne vare hjemme,
bleve de Ira 1728, da Landcadetcorpset blev indskrænket,
indlogerede paa Landcadetacademiet og underviste og
bespiste med Landcadetterne. Chefen for Landcadetcorpset bestyrede Alt, hvad der angik Forpleiningen,

~)

blcvne dOmte ener Krigsartiklerne , ligefuldt kunde have vedblevet at tjene, blev det 1778 bestemt, at SOmilitalre skulle
i alle crimineUe Sager, hvad enten de ere begaaede i eller
udenfor Tjenesten, soges og tiltales ved combinerede Ret
eller vedkommende Krigsret.
1793 blev det bestemt, at soetatens Betjente skulle i alle
Sager. som vedkomme deres Embeder, dOmmes ved combillerede Ret,
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Inventariet, Inspectionen og Vagtboldet; Lier anvistes
ogsaa Bopæl paa Academiet til Offlciercme ved Sncadetcorpset , over hvilket dettes Chef lovrigt vedblev at have
Commandoen.
- Offleiererne gaves Leilighed lil at forskaffe sig
nautisk - theorenske og mathematiske Kundskaber derved,
at det 1722 paalagdes Nuvigationsdlrecteuren imod en
ringe Godtgj(kelse af Tilhorerne at holde Forelæsninger
og undervise Officiererne i de til Faget horende Videnskaber.
- Vi have nu seet , hvorledes Iler sorgi-des for Somagtens Personale, og vende derefter Blikket lil det
Materielle. l Tidsrummets fOrste Halvdeel anvendles i
Gjennemsnil lidet over 200000 Rbd. og i de sidste 5 Aar
af denne Periode Noget over 300000 Rbd. aarligt til
Holmens Materialfond "'). Hermed skulde Holmene med
TilbehOr samt 25 Linieskibe , 10 Fregatter og 31 mindre
Krigsskibe, der alle vare i en maadelig Tilstand, vedligeholdes. Hvor utilstrækkelig den tilståaede Sum var derlil,
indsees let deraf, al del' til vor nuværende Flaade med 4-6
Linieskibe udfordres aarligtooer 800000 Rbd. til delle
Brug, dog maa herved erindres al Tommer og andre
Fornodenheder nu ere meget dyrere. Disse indskrænkede
Pengemidler giorde det i dette Tidsrum kun muligt at
bygge 6 Linieskibe og 3 Galeier , medens 8 Linieskibe,
6 Fregatter og 15 mindre Krigsfartåler maatte casseres
som ubrugelige.
FOl' at have Opsigt med de oplagte Skibe og for al
Jade dem, som skulde fare med dem og saaJedes havde
Interesse af, at de holdtes i god Stand, serge for dette,

- ) Af Holmens Materilllfond bestrides alle Udgifter til Materinliers
AnskalJ'else sanvel til Skibsbyggeriet som til Flondens og
Holmenes Vedligeholdelse og Forniidenheder,
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blev, som alt tidligere (S. 124) er bemærker, i Begyndelsen af
1718 den suirst» Deel af Flaaden [ordeel: til Divisionerne
saaledes, al hver Division besatte 4 Linieskibe, 1 Skytskib,
2 Fregatter , 1 mindre Krigsskib og 1 Lastdrager W).
Divisionernes ældre Offlcierer ansattes som Chefer paa de
til disse horende Skibe og skulde commandere dem,
naar de bleve udrustede. Saavel Divisions- som Skibscheferne gjordes ansvarlige for , al de dem underlagtc
Skibe holdtes i saadan Stand , at de kunde gjores seilklare paa 14 Dage, tillige skulde de efter Aftale med Holmens
Chef besorge alle nedvendigeReparationer medDivisionernes
Tommermænd. forat Holmens Tommermænd alene kunde
bruges til Skibsbyggerlet og Vedligeboldelsen af de Krigsskibe, som ikke borte under Divisionerne.
Efter Forslag fra Marinccommissionen foretoges 1726
efter engelsk Monsler vigtige Forbedringer ved Skibenes
Takkelads , Seil, Rundholter og Blokværk; dog gjordes
de danske Skibes Gods af sværere Dimensioner end de
engelskes.
Holmene sorterede hidtil under Generalcommissariatets
OverbesLyrelse; men da dette Collcgium manglede nautisk
Indsigt, vare de oeconomiske Hensyn næslen de alene
afgjorende ved Skibsbyggeriet og Skibenes Reparationer,
indtil Admiraliteret 1728 ogsaa erholdt nogen Indflydelse
herpaa ved den da trufne Bestemmelse, at disse Anliggender
skulde styres af begge Soetatens Cellegier. Aaret efter
kom endeligt Skibenes Bygning og Reparation under sit
rette Forum, da Bestyrelsen deraf overdroges ådmiralitetet
og Holmens Chef alene, hvorimod Generalcommissarialet
kun fik Stemme, naar der val' Tale om Anvendelsen af
de ubrugelige Skibe; kort fOr Slutningen af dette Tidsrum
-) Lastdragerne ophilrte 1727 at sortere under Divisionerne 08'
underlagdes directe Generalcommissarlatet.
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indrommedes Holmens Chef endog Indflydelse paa Tommerleverancerne, idet del' befaledes, at han skulde være nærværende ved Afslutningen af Generalcommissariatets Contranter desangaaende.
Ved Holmene skete endvidere i deUe Tidsrum flere
nyttige Indretninger. Strax efter Freden opfortes adskillige
no'dvendige Bygninger; Christiansholm eller - som den
indtil 1743 hed - Motsmandsplads kjobtes 1723, og
1730 opfortes der et Vagthuns og en Bygning til at opbevare Baperterne , SOIll hidtil vare forblevne ombord,
naar Skibene vare oplagte. Regnskabsvæsenet saltes paa
en bedre Fod, og den siden vedblevue aarlige Fritid i
Aarets korteste Dage indfortes fOl' i denne at ordne
Holmenes Begaskaber og eftersee Beholdningerne. Commissioner nedsaltes for at ordne det saa vigtige Artilleri og
for at forhindre de Underslæb og Uordener , som det
medforte , at Tommermændene hjemwl'te Affaldet af det
Træ , som de tilhuggede, blev dette 1721 forandret derhen, at Spaaneaffaldet samledes paa eet Sled fOl' derfra
paa en regelmæssigere Maade at komme Mandskabet
lilgode ").
Men alle disse Foranstaltninger kunde ikke ophjælpe
Flaaden, saalænge Matm'ia/fondet var utilstrækkeligt, og
Skibene maatte med den tiltagende Alder forfalde , naar
-man ei havde de fornodne Midler til at foretage de nodven dige Reparationer tilgavns. Hertil samede man især
en Dokke. Vel var i Niels Juels Tid en flydende Dokke
brugt , men denne vat' 1713 anvendt til Batteri paa
Kjobellhavns Rhed (S. 43). Den paa Ganunelhohn 1681
begyndte Dokke blev aldrig Iærdig; thi omendskiondt man i
ti) Tilmmermændene erholdt sildigere igjen TilIadetse at medtage

det TllmmeralfnJd, som de afhuggede; men fra 1804 af er
dette aldeles ophllrt.
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dette Tidsrum atter' anvendte en Deel Penge derpaa, nedtes
man dog 1128 til at opgive Arbeidet for' bestandigt,
da de mange deri værende Kilder' ei kunde stoppes.
Til Skibsfartens Sikket'hed foranstaltedes , - at
Lodsvæsenet i Norge 1720 og 1125 sattes paa en fast
og regelmæssig Fod, og at Overlodser ansaUes der til
at paasee Lodsvæsenets Fremme. For Danmark tindes
de fOrste Bestemmelser for Lodsvæsenet udstædte 1128,
hvorved Lodseriet paa Isefjorden ordnedes.
Paa Lindesnæs tændtes 1125 Fyret, og paa Trindelen
i Kattegattet sattes Vagere istedetfor den Tonde med
Klokke, som tidligere havde været udlagt paa denne
Grund, men som ei fandtes hensigtssvarende, (ordi den
sjeldent kunde holdes paa sin rigtige Plads.
'-- En Assuranceret, hvori en Flagmand havde Sæde,
oprettedes ' 1726 for at paadomme de Stridigheder, der i
Assurancesager opstode,
- Den strenge S parsommelighed, som Frederik den
Fjerde efter Freden ind fOrte i Statshuusholdningen , forbOd alle extraordinaire Tilskud, og da Soetatens ordinaire
Fonds, som forhen er viist , næppe vare tilstrækkelige til
de almindelige Udgifter', indskrænkedes Soetatens Virksomhed i dette Tidsrum til de nodvendigste Udrustninger,
og dertil benyttedes kun det faste Mandskab.
Som Vagtskibe holdtes. naar Farvandet var frit for
lis, ved Helsingoer og i Storehelt stedse en Freg~t eller'
Snau, der paa disse Stationer tillige besorgede Qvarantaineopsynet; disse Skibe brugtes ogsaa til enkelte mindre
Expeditioner, og under disse henlagdes i deres Sted
armerede Smaafartoier paa Stationerne. Paa Kjobenhavns
Rhed fUrtes fra Batteriet Trekroner Vagtskibs- og Qvarantainetilsynet; dog henlagdes i de Aar, hvor der herskede
smitsomme Sygdomme i Udlandet, en Brigantin ved
Drageer for at vaage over Qvarantaineauerdningerne,
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ligesom der paa Elben stationeredes en af de i Gltlckstadt
værende Jagter i samme Hensigt.
Uagtet Freden vedligeholdtes i hele dette Tidsrum,
var det dog nodven~gt at giore flere Udrustninger paa
Grund af det spændte Forhold , der fandt Sted med det
russiske Hof. Den glensidlge Mistillid, som i Slutningen
af Krigen var opstaaet, havde endnu ikke tabt sig; hertil
kom Frederik den Fjerdes Ulyst til at anerkjeride den
Keiserlitel, som Peter dm Store k01'1 efter Freden havde
antaget.
Rusland sogte derfor al under'slotte Hertug
Carl Friederich af Holsteen-Gottorp , som ikke vilde anerkjende Freden , men endnu bestandigt gjorde Fordring
paa Slesvig. Man maatte derfor holde et vaagent Oie
med denne Magt.
Da saaledes den russiske Flaade i
Aaret 1722 blev udrustet saavel i Kronstadt som i
Archangel , blev ogsaa i Kjobenhavn fOiet Anstaltel' til
Flaadens Eqvipering; dog kom kun 4 Linieskibe udenfor
Bommen, og en Fregat fOrte den danske Gesandt Iii
Rusland.
Aaret efter 1723 foruroligedes man atter' i J\jobenhavn
af den russiske Flaade paa nogle og tyve Linieskibe, der
havde Hertugen af Holsteen og Tropper ombord; man
holdt derfor 9 Linieskibe og 2 Fregatter seilklare paa
Rheden, medens 4 Linieskibe eqviperedesindenfor Bommen,
og Becognosceerfartoier udsendtes i Oslel'soen. Men
da Russerne intet Angreb forsngte , udsendtes kun del
nybyggede Linieskib Dronning Anna Sophia med 3 andre
Linieskibe og 1 Fregat paa et Beseilingstegt.
Del næste Aar 1724 holdtes ved udsendte Recognosceerfart åier Oie med den russiske Flaade; men egentlige
Udruslninger fandt ikke Sted.
Imidlertid blev Forholdet endnu mere spændt, ellerat
Kelserens ældste Datter i Aaret 1725 var bleven formælet
med Hertugen af Holsteen, hvorfor Sobatterierne i Kjoben-
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bavn endog sattes i Forsvarsstand , og 10 Liuieskibe, ' 3
Skytskibe samt 2 Fregatter atter holdtes seilklare paa
Rheden; dog heller ikke disse bleve undte til at gaae
tilsåes.
Det paafOlgende Aar 1726 syntes det at blive endnu
mere alvortlgt; Peter den Store var nemlig da dod , og
hans Gemalinde Catharina den lste, SODl fulgte ham
paa Thronen, lod til med mere Kl'aft al ville understotte
sin Svigerson, der ikke blot gjorde Fordring paa Slesvig,
men, som Sosterson af Carl den 12te, tillige paa den
svenske Krone. Del' blev derfor strax i Foraaret udrustet
11 Linieskibe 3 Skytskibe og 5 Fregatter.
1<'01' at
forebygge et Fredsbrud i l orden sendte imidlertid
England under ViceadmiJ'al Sil' Charles Wager 20 Linieskibe og 2 Fregatter til Osterslien , og disse bevirkede
ved at vise sig for Stockholm, at det russiske Parti i
Sverrig blev styrtet, og at den svenske Regjering forenede
sig med Danmark og England for at afholde Rusland fra
at bryde Freden. Af de i Kjlibeuhavn udrustede Skibe
afseilede 8 Linieskibe og 4 Fregatter sidst i Mai under
Schoutbynaeht M, Billes Commando , og forhindrede i
Forening med den brittiske Flaat.le 40 russiske Linieskibe
og Fregatter samt 200 Galeler med 24000 Mand Landtropper fra at forlade den tinske Bugt, hvor de laae seilklare, De ovrige danske Skibe bleve i Juli igjen lagte
indenfOl' Bommen, Euglænderue kom den 19de October
tilbage til Kjobenhavn og seilede derpaa hjem; den dauske
Eskadre' blev derimod adsplittet ved de i dette Aar meget
hyppige Storme og kom rorst, enkelte Skibe ad Gangen,
i November tilbage til Hovedstaden, hvor de oplagdes.
Paa dette Togt, hvortil man 'dog vist næppe valgte de
slettes te Skibe, viste sig re l, i hvilkeu maadelig Forfatning
den danske Flaade da var. Paa Grund af Læk maatte
Linieskibet Ebnetzer allerede nogle Dage, elterat Eskadreu

)
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val" kommen til Soes , vende tilbage til Kjobenhavn og
kom ei mere ud dette åar ; ogsaa Linieskibet Lolland
kom som ubrugeligt tilbage lil Kjobenbavn midt i Juni,
hvorpaa Besætningen overtraadte paa Linieskibet Fyen,
som i Juli forenede sig med Eskadren. Disse Uheld foranledigede en Undersogelse , hvorved Notlvendigheden af
Skillenes Tilbagevenden godtgjordes.
At den danske
Eskadre ei kunde fOlge Englænderne tilskreves Seiladsen;
men Sir Charles Wager giver Skibenes slette Tilstand,
del" torhindrede dem at fOre tilstrækkeligt Seil , Skylden
og roser særdeles de Danskes Somandsdygtighed. Ansvaret fol' Skillenes slette Tilstand paslagdes Admiral
Judiehær , som Admiralitetet under 10de Februar 1727
erklærede derfor burde have sine Embeder forbrudt; UdfOl"elsen heraf udsattes dog efter Statsraadets Betænkning,
"fordi Judiehær endnu ikke kunde undværes", iii Slutningen af Aaret ; Oivisionschefen og Skibscheferne , som
efter de gjældende Bestemmelser (S. 137) egentligt vare
de ansvarlige , domtes til BOder.
Under de med Rusland truende Forhold sluttede
Frederik den Fjerde en Alliancetraclat med Frankrig og
England, som 1720 havde garanteret Danmark Slesvigs
udeelte Besiddelse, og i Forasret 1727 bleve 10 Linieskibe,
2 Skytskibe, 4 Fregatter og 1 Snau eqviperede Ior at
ferene sig med 15 briUiske Linieskibe, som under Admiral
Norris ankom til Kjobenhavn den 23de Mai, "og hvortil
endnu skulde stede nogle svenske Skille. Men fOl' denne
Flaade kom i Soen, do de Keiserinde Catharine, hvorved
Hertugen af Holsteens Indflydelse i Rusland tabte sig;
den danske Eskadre blev derfor igjen oplagt 'Ii ) , og de
svenske Skibe kom ikke ud.
Britterne Iorhleve paa
") Det nye Linlesklb SletnJig beseiledes rors! i Oresundet med
Lolland.
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KjObenhavns Rhed li! 10rst i October, hvorpaa de igjen
seilede tilbage til England.
- Den norske Præst Hans Egedes selvopoffrende
Bestræbelser fo!' Griinland lykkedes det i Begyndelsen
af dette Tidsrum paany at knytte den under Krigsurolighederne længe afbrudte Communication med delte Land,
og da det i Bergen stiftede grenlandske Handelscompagni
uagtet al erholdt Understotteise ei kunde bestaae, overtog
Kongen Handelen paa Gronland og besluttede at udvide
den der anlagte Colonie. Dennes Bestyrelse overdroges
til Admiralitetet, og i Foraaret 1128 udsendtes fra Kjobenhavn 2 kongelige Lastdragere og 1 Galiot med 40 Mand,
som vare bestemte til Besætning paa Colonien; Lastdragerne vendte efter lykkeligt fuldfort Reise tilbage samme
Efteraar, hvorimod Galioten overviutrede i Grouland.
æste Aar bragtes endnu 30 M~nd af S åetalens faste
Stok derhen for al være behjælpelige ved Hvalfiskeriet,
og 1730 sendtes atter 2 Skibe til Gronland. Da Sygdom
og Dådsfald svækkede Besætningen del' meget, bestemtes
imidlertid, al 6 islandske Familier skulde bosættes ved
hvert af Etablissementerne. Men da Colonisationen desuagtet ingen Fremgang havde, hjemkaldtes i Aaret 1731
det i kongelig Tjeneste staaende Mandskab; Bestyrelsen
af Etablissementet i Godthaab blev overladt til H. Egede
alene, og Handelen paa Gronland overdroges til et Actiecompagnie.
- Forend vi slutte dette Afsnit skulle vi.tillade os
dertil at knytte nogle Berragtntnger. Vi have seet, at
Frederik den Fjerde arvede 33 brugelige og derimod
kun efterlod sig 23 tildeels maadelige Linieskibe. Den
Tilbagegang af Flaaden, som foranlediges ved Krigsbruget
og derved, at det under den byrdefulde Ji.rig blev umuligt
at anvende del Fornodne til Somagtens Materiales VedligeholdeIse, maa vel ansees Ior uuudgaaelig. Men det
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maa beklages, at Flaaden vedblev at gaae tilbage efter
Freden. Grunden hertil var Jl1anglen paa de {o1'nodne
Penqemidler, og man kan næppe billige en Sparsommelighed, der gik saavidt, at den nægtede ,Somagten Midler
li! dens nOdvendige Vedligeholdelse. Vel have de nyeste
Urnlersogelser godtgjort, at del' ved Frederik den Fjerdes
Dod, langt fra at findes betydelige Pengesummer i Skatkammeret, som man tidligere anlog, endog var en Statsgjæld paa henimod 5 Millioner Rigsban kdaler; men dog
er det vist i ethvert Tilfælde en uklog Oeconomie Ior
Staten at tilstaae saa ringe Midler, at dermed ikke kan
vedligeholdes det, man har, ikke itide kan foretages de
nedvendige Beparationer , ikke kan holdes lorl'e og
luftige MagazinCl' til at opbevare Godset i, og ikke kan
anvendes de andre MidICl' som Malning, Tjæring etc.,
hvorved Skibene kunne holde sig i længere Tid.
Folgen heraf er, at det hele Materiale snart odelægges, og da maa det AlL anskaffes fra Nyt igjen. I de
fOl':.te 5 Aar efter Freden blev del' ikke engang tilstaaet
saa Meget, at de nodvendigste lteparatiouer kunde 1'01'1'tages paa de ved megen Krigsbrug medtagne Skibe, SOIll
derlur bleve slettere og slettere, saa at slige Skandaler
fandt Sted, som i Aarcl 1726, da nogle af Skibene Illaalle
vende hjem paa Grund ar deres usle Forfatniug , og de
andre ar samme Aarsag ikke kunde fOl'e de lorn ådne
Seil. Lykkeligviis behovedes det daarligc Materiale dengang ikke til Krigsbrug, ellers kunde dets' slette Tilstand
let have havt de sorgeligste Folger for Fædrelandet.
Denne Mangel paa de fornodne Penge skadede ikke
blot Materialet. DeL val' jo ogsaa den, del' under Krigen
trykkede og demoraliserede Soetatens Personale uagtet
den vigtige Andeel , dette havde havL i Krigens heldigste Foretagender , og det paa samme Tid, som del' blev
sorget ulige bedre for Landmagten.
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Vi have ogsaa seet, hvorledes Erfaringen godtgjorde
Nytten af, at Somagten havde sin egen Civilbestyrelse og
ikke som tidligerefælleds Generalcommissariatmed Armeen,
og vi maae ansee denne Foranstaltning som en af de
vigtigste Fordele, Somagten opnaaede uuder Frederik den
Fjerdes Regjering; ogsaa maa det erkjendes, at der
under denne gjordes Fremskridt i mere videnskabeligt
Skibsbyggeri og Anstalter bleve trufne li) Officierernes
bedre Uddannelse. .
Det er viist, hvilken Andeel Gabelog Judiehær havde
i Bestyrelsen, og det staaer sluttelig tilbage at fremstille
disse Mænds Betydning. Gabet blev Marinens Chef under
Mist vanskelige Forhold, da SOmagtens Materiale ved
den lange Krig var i en elendig Forfatning og Personalet
demoraliseret ved en Behandling, som man ikke skulde
11'0 mnlig, naar det' ikke havdes dl' utvivlsomste Beviset'
.derfor. Vi ville her blot minde om det, ådmiralitetet
1718 indberettede til Kongen, at man, hvis NO~en ikke
blev afhjulpen, maatte "frygte for en eller anden desperat
Accidents", og at Generaleommissariatet meldte, at Mandskabets Koner ansngte "om Forlov til at stjæle eller
ligge", (S. 20). Al Gabel under disse Omstændigheder
fOt'st anvendte de ringe Midler, hvorover han kunde
_disponet'e , til al ophjælpe det Personelle ved blandt
Andet at forskaffe Snetaten en ligesaa regelmæssig Betaling som Armeen, var vist rigtigt og fortjenslligt, især
da han tillige anviste Mere til Materialfondel end den
dertil bestemte Normalsum (144000 Bbd.). Han bestræbte sig fremdeles for at forskaffe gode Matet'ialiet'
ved endog 1722 at sende den ansete Schoutbynacht
M. Bille til Ostet'sOen· for at iudkjobe disse af "bedste
Qvalitet" og sngte at befordre Skibsbyggeriet ved 1724
at sende 4 Officierer hver med 1 Constructionslærling og
1 Tommermand til Frankrig, Holland og England for at
(tO)
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lære delle; men at han manglede de nedvendige Penge

Iii aL ophjælpe den fOI'faldn~ Flaade val' ikke hans Skyld.
Hans Vlrksomhed og Iver fol' Marinen linde vi i det

Foregaaende umiskjendelige Beviser paa; dog kan del
ikke nægtes, at hans Bestyrelse havde sine Mangler. At
han omskabte AlL efter Landetaten val' ofte uhensigtsmæssigL, og Mal'inrn sukkede længe over det usalige
System, at Compagnierne skulde være Ofllcierernes Levebrod, Endeligt forledede hans herskesyge og intriguante
Characteer ham til at udstrække sin Indflydelse udenfor
sin Virkekreds. I de holstenske Stridigheder med Rusland
Lillod han sig uden tilstrækkelig Aulorisation at give
den danske Gesandt ved det russiske Hof Befaling ut at
underhandle med Hertugen af Holsten, et Misgreb, der
foranledigede, at han mistede sin Post 11<).
Ogsaa Judiehær gav som Fabrikmester og Holmens
Chef utvetydige Ileviser paa Dygtighed; han udviste
stedse den utræueligste Vil'ksomhed, men skadede Tjeuesten
ved sin egenmægtige og stridige Characteer, del' bragte ham
paa en spændt Fod med Admil'aliLetels oVl'ige Medlemmer
og endog gjorde 11e1'P af disse til hans personlige Fjender.
Delle viste sig især ved den haarde Dom, som udtaltes 1727
mod ham i Anledning af Skibenes slette Tilstand, da de
vare forenede med Sit, Charles Wager, og som blev
Anledning til hans Afskedigelse. Vel beskyldes Judiehær
af en tidligere Historiesknver 0) blandt Andet for Uredelighed, Bestikkelser og Anvendelse af Materialier Lil uhensigtsmæssige Reparationer, og det fortælles, aL han af Statsraadet domtes fra Ære og Formue; men herfor haves ei
tilstrækkelig Hjemmel; de officielle Kilder omtale delte
ei, men berette, at han afskedigedes 1727 og forvistes iii
NesLved, hvor han dode sammeAar, somFrederik den Fjerde.
- ) Hlijer, II, 118-14, 128 , 180-82,
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Kong Chl'isthm den Sjette oplljælpel'
A.

Soma~tell,

1730-1735,
A. Lovenorns Bestyrelse.

I "Apologie" for sin Marine - Bestyrelse anfOrer
Grev Danneskjold Samsoe, at dm' i Aaret 1735 ikke
fandtes mel'e end 7 Linieskibe og 2 Fregatter, som vare
brugbare, hvad senere er gientaget af flere Forfattere.
Som det Forestaaende hal' viist , var Flaadens Tilstand
ved Frederik den Fjerdes Dod vel kun maadelig; men
den var dog ikke saa slet, som den maatte have været,
dersom der 5 Aar efter kun skulde have været 7 Linieskibe og 2 Fregatter tjenstdygtige. Fra 1730-35 byggedes
9 Linieskibe , og altsaa maatte i saa Tilfælde det sidstnævnte Aar allerede 2 af disse og alle de Skibe, som
Frederik den f:jel'de efterlod , da have været ubrugelige.
Men de originale Lister i Geheimearchivet og i Admiralitetsarchivet vlse , at Flaaden , da Christian den Slette
besteg sin Fadel'sThroue den l2te Ocreber 1730, bestod
af 23 Linieskibe, 8 Fregatter, 20 Sk) tskibe, Stykpramme.
Galeier og mindre Krigsfal'16ier. Af Linieskibene eassetedes
i Decenniet fra 1730-40 otte, og disse kunne saaledes
vel antages allerede 1735 ikke at have været at regne
paa og kun at være beholdte, fordi Danmarks politiske
AnseeJse udfordrede ikke at formindske Antallet. Derimod
vare af de Ih'l'ige Linieskibe, som Frederik den Fjerde
efterlod, fem yngre end 10 Aar, fire udgik rul'st af
Flaadelisterne mellem Aarene 1740-46 , og sex af de,
som vare ældre end 10 Aar , fandtes endnu paa disse
ved Christian den Sjettes DOd. Disse 15 Linieskibe maae
saaledes ansees for at have været tjenstdygtige, da
(JO-)
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Danneskjold i Aaret 1735 overtog Bestyrelsen af Marinen.
Af Flaadens 8 Freqauer bier een casseret t 737 og duede
altsaa næppe synderligt 1735; men de ovrige syv Fregatter
findes endnu red Chrislian den Sjettes Dod 1746 anfOrte
paa Listerne som brugbare. AfSkylskihene, Stykprammene,
Galeterne og de mindre Krigsskibe bleve sexlen easserede
fra 1730-40, saa at kun to Skylskibe og lo Galeier'
kunne regnes for at have været gode ved Danneskjolds
Udnævnelse til Marinens Overkrigssecretair.
Den Yndest, Christian den Sjette risle, medens han
val' Kronprinds, for den under Frederik den Fjerde fOI'somre Handel og SOfal'l og de Indsigter , han havde
erhvervet sig som Styrer af den asiatiske Handel, berettigede iii glædelige Forhaabninger om disse for Danmark og NOI'ge saa vigtige Næringsveies Opkomst, da
han kom til Begjeringen. Delle Haab svigtede heller
ikke; thi han arbeidede med utrættelig Iver paa al ophjælpe Sovæscuet , og ved hans omhyggelige Pleie fremblomstrede atter Handel og Sufart , ligesom den dansknorske Somagt sattes i god Stand.
I de fOl'sle 5 Aa\' skele ingen Forandringer i Soetatens Adndnistrationspvineipe«. Det forenede Krlgscancelli fol' Land- og Soetaten vedblev; kun skiftede
Kong Christian kort efter sin Thronbestigelse Overkrigssecretair, idel Generalmajor Poul de Lovenom afl åste
General v. Revenfeldl.- Admtralilclcl beholdt den mi1itaire Commandø og Overjurisdiclionen over Sueraten og
bestod ligesom fO\' af alle Flagmændene med Admiral
A~ R?!..enp.alm i hele Perioden som fOrste Medlem. Ogsaa vedblev S åetaten al have sil eget Generalccmmissariat,
som dog 1730-32 havde fælleds Præses med Landetatens.
Men hvad del' især havde trykket Somagten i de
foregaaende Tidsrum , Mangelen paa Penge, sogte man
derimod saameget som muligt at raade Bod paa, Kongen
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indsaae nemlig strax , at de af hans Fader til Somagten
bevilgede Midler vare utilstrækkelige til at ophjælpe Flaaden,
og derfor anvendtes allerede i de 5 fOrste Aal' af hans
Regjering i Gjennemsnit næsten 90(\000 Rbd. aarligt til
Marinen, hvorved Gjælden, som ved Slutningen af 1730
udgjorde henimod 370,000 Rbd., bragtes ned under
100,000 Rbd., medens der i Gjennemsnit brugtes aarligt
2QOOO Rhd. til Udrustninger og henimod 300jlOO Rbd.
til' Materialfondet.
Den af Fredrrik den Fjerde ansatte Viceadmial Bille \ "
vedblev at være Holmens Ohe]: til den 2.6de Maris 1735,
da han, som vi nedenfor ville faae at see, maatte vige for
Commandeurcapitain U. F. Suhm,
- l denne Periode opstod en vigtig Kamp mellem
2 modsatte (kmstructionsprinciper, vigtig ikke blot med
Hensyn til Skibsbyggeriet, men ogsaa fordi den foranledigede en Forandring i Administrationen. Judiehær
havde nemlig ved de af ham hyggede Skibe bestræbt sig
for at gjore dem saa stive som muligt, for at de uagtet
Jeres smaae Dimensioner skulde kunne fOre sværere Skyts;
han byggede dem derfor temmeligt fladbundede, hvilket
imidlertid bevirkede, at de seilede mindre godt ved Vinden.
l de fOl'ste 2 Aar efter Judiehærs Afgang var ingen
Fabrikmester bleven ansat, derimod havde Commandeurcapilain Rasmus K1'ag, som i det Væsentlige fulgte
Judiehærs Princip, i denne Tid forestaaet Skibsbyggeriet.
Men da Capitainlieutenant Knud Nielsen Benstrup , der
under Gabels Administration var sendt udenlands for at
studere dette, efter sin Hjemkomst 1729 ansattes som
Fabrikmester , lagde han det modsatte Princip til Grund
for Skibenes Construction. Han begik imidlertid den
Feil at belæsse Skibene med for meget Skyts i Forhold
til deres Storrelse , hvoraf den nådvendige Folge blev, at
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de krængede let og derfor ved stiv Kuling ikke kunde
bruge deres Skyts saalænge, som andre Linieskibe.
Efter delt.' Princip vare allerede 2 Skibe fOr Frederik
den Fjerdes Dod , ,S van en og Tre Lover lJ), hver med
60 Kanoner og 24-%dige paa underste Batteri byggede.
Disse Skibes smukkere Udseende, .hensigtsmæssigere
Apteringer og bedre Sollads forskaffede det nye System
mange Tilhængere, og da de 1731 skulde be: eiles med
Sophie lJlagdelella paa 80 Kanoner og ~4-'i1idige paa
underste Batteri, del' val' construerct af Judiehær , og
Prinds Frederik med 78 Kanoner og 24-'i1idige paa
underste Batteri , S OIl1 Krag havde bygget, unrlersogte
Admiraliletet Skibene , fOl' de forlede Kjobcnhavn, og
roste i en Rapport af 10de Mai Benstrup meget, som
den, der havde hjembragt oiensynligl rigtigere Regler fur
Skibsbyggeriet fra Frankrig, ligesom ogsaa fordi han
nOiagtigt havde fulgt Tegniugerne , hvilket paa de Tider
sjældent skete. Efterat Beseilingen havde fundet Sted,
indberettede samme Collegium den 21de Juni, at alle 4
Skibe efter de indsendte Bapporter og Journaler ligesom
eOcr Chefernes mundtlige Udsagn havde ."gjort deres
Sagi-r vel". Tre Lover og Svanen havde havt Fordeel
over de andre i Seilads ved Vinden, Prinds Frederik
havde seilet godt for Vinden og rumt samt i Irisk Kuling
*) Svanen og Tre Lover vare de filrste danske Linieskibe, hvor
Kjiid og Flesk havdes i Fade; forben laa dette lOst t "Binger" .

Ogsaa vare disse Skibe de filrste, som havde Kabyssen under
Bakken; tidligere IJleve Ildstederne opmurede i Lasten, og rorst
1736 indfllrtes Jernkabysserne. Det af Benstrup construerede
Linieskib Charlotte Amalia, der var af samme Stiirrelse som
de ~oral1mrte, og som 1731 sattes i Vandet" synes ut have
været det mrste danske Skib med fast Banjerdæk. Disse 3
Linieskibe vare over 15 Fod kortere end vore nuværende 48
Kanonsfregatter og omtrent af samme Brede og Dybgaaende,
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kunnet holde med TI'e Lover , men ikke med Svanen,
som næsten havde spilet ligesaa godt som Flaadens bedste
Seiler, den forhenværende svenske Fregat Pommern.
Skibene havde viist sig saa stive, som gode Skibe kunde
være, og i Styring, Vending og Maneuvre saa beqvemme,
som det kunde onskes, Dersom Flaaden bestod af saadanne Skibe som Svanen og Tre Lover , "var det den
storste Avantage , man kunde naae; bedre S åsklbe bal'
Eders Majl'stæt aldrig havt , og ile ere beqvemme til at
gaae paa hvad Farvand, Eders Majestæt vil befale".
"Altsao kunne vi med Sandhed allerunderdanigst forsikkre , at bemeldte 4 Skibe ere alle gode". Men 001endskiondt Sophie Magdelena og Prinds Frederik vare
gode Skibe, antoges dog Svanen og Tre Ulver at være
bedre forbundne og "rlurablere", og Kongen bedst ~jent med
Benstrups Construotion. Dog vare ikke alle Collegiets
MedlemmCl' ilf denne Mening; i en særskilt Forestilling
af 27de Juli fremsatte Viceadmiral Ulrik Kaos sin Anskueise, SODl afveg fra Admiralltetets ovrige Medlemmers
deri, at han antog, al de svære Skibe paa 60-90 Kanoner
burde bygges efter Krags Principer og kun de mindre til
50 Kanoner efter BensIrups , fordi Prinds Frederik var
rummeligere og IllPl'e . nadgaaende end Svanen og Tre
LUve.'.
Imidlertid havde delle Separatvotum ingen Indflydelse.
Benstrup seirede, og i Slutningen af Aaret blev han udnævnt til Comrnandeurcapltain og Overfabrikmester. Efter
hans Tegning byggerles Ira 1730-35 1 Fregat og 9 gode
smaa Linieskibe , og da af disse Prindsesse Lovise med
60 Kanoner og 24-'ibdigeJ' paa underste Batteri 1732 var
beseilet med Tre LUver, indberettede Admiralitetet den
25dc August, at disse Skibe Hi sig selv ere i alle Tilfælde saa gode, SOIll en Somand kan unske at commandere , og have vi da derudaf ikke alene den Fornnielse ,
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at Edel's Majestæt med Tiden kan faae en Flaade af saa
gode Skibe, som nogen anden SO· Puissance , saalænge
den samme Construotion bliver Iulgt , men og at vi i
vores forrige allerunderdanigste Betænkninger om deres
Beqvemhed have forestillet os deL Samme, som nu i
Gjerningen el' befundet".
Denne Benstrups Seier var imidlertid ikke af lang
Varighed og kunde ikke heller være rlet, da hans Princip
Vat' eensidigt, saavelsom Judiehærs.
Ligesom Kaas havde
nogle Snofflclerer den visL rigtige Anskuelse, at Stivhed
til at bære Skytset el' en Hovedbetingelse Ior Linieskibe ,
og meente, at Benstrups Skibe ikke tilstrækkeligt besade
denne vigtige Egenskab, og at de vare for dybtstikkende
for vore Farvande, Iblandt disse vare foruden Krag,
Commandeurcapitain Ulrik Frederik von Suhm; der
1727 havde commanderet Judiehærs da beseilede Linieskib Slesvig, Eqvipagemesteren paa Nyholm , Commandeurcapitain F. Neuspitzer, og den til Fabrikmester 1734
udnævnte CapitainlieutenanL Diderik de 1'hum , der
fulgte Krags Principer ved de af ham byggede Skibe,
uden dog at naae eL saa godt Resultat som denne.
Til disse sluttede sig F1'ederik Greve at DanneslcjoldSomsoe , som val' en Broderson af Gyldenluve. Denne
unge Mand havde nydt en videnskabelig Opdragelse
og havde senere ved lærerige Belser og nuie Undersugelse
af fremmede Orlogsværfter saml stadigt Studium af Physik,
Mechanik og Construction erhvervetsig ualmindelige theoretiske Kundskaber ; han val' 1731 bleven Deputeret i
Suetatens Generalcommlssariat, hvor hans sjeldne Dygtighed havde forskaffet ham Indflydelse hos Kongen.
Del' ,are saaledes 2 Pal't~I' i Marinen, Det benSlntp"ske
meente, al man fol' at l'aae Linieskibe, del' seilede vel
"VeirVinden maatte finde sig i, at de krængede lettere
end Skibe, som ikke altid kunde klare en Læger; som
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vi ovenfor have seet, stemmede Admiralitetet med Undtagelse af Viceadmiral Kaas overeens med dette. Det
d!EJ:!!:!!.§.1'ioldske Parti meente derimod, at Hovedeg~n
skaben ved el Linieskib el' at kunne slaae med saa liden
Krængning som muligt, og at det derfor især bor være
stivt, da ellers den Fjende, som slaaer med mindre
Krængning, hal' en betydelig Fordeel ved Betjeningen af
Skytset. Begge Partier havde paa samme Tid Ret og
Uret; thi Skibene skulle btuule være stive og velseilende,
hvilket kun kan opnaaes ved at bygge dem skarpe, men
saa store, at de derved kunne erholde den Iornedne
Stivhed. Hvad enten man da ikke indsaae delle, eller
man af Mangel paa Penge ikke kunde bygge Skibene af
stnrre Dimensioner, da Regjeringen vilde have mange
Skibe med faa Midler - nok, om en saadan Forening
af begge Anskuelser var imidlertid ikke Tale dengang, den
kom forst sildigere til Udforelse.
Den virksomme Danneskjold undlod ikke at meddele
Overkrigssecretair Lnvennrn sin Mening om Benstrops
Skibe , og da han ikk~ kunde formaae ham til at gaae
ind paa sin Anskuelse, fremtraadte han selv fur Kongen
med en Fremstilling af Sagen. Ved de Oplysninger, som
Suhm og Thura tllveiebragte, sattes Danneskjold istand
til at anklage Benstrop og dennes Beskytter Bille for
Forsommeise af deres Pligter. FOl' at undersege de Feil,
Danneskjolds Klage gik ud paa aL bevise havde fundet
Sted under Bygningen af Linieskibene Prisulsesse Sophie
.Hedevig og Cltristianus Sextus, nedsatte Kongen t 734
en Commission , som Danneskjold dirigerede , og til hvis
Medlemmer valgtes Benstrops ovenfor nævnte Modstandere
Krag, Suhm, Neuspitzer og Thura samt Danneskjolds
Tilhænger Commandeurcapitain C. Koningh, hvorimod
kun 2 Mænd, som hyldede Be~strups Constructions-
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principer, nemlig Capitain Frederik Liitken og CapitainJieutenant A. F. v. Liitzow, erholdt Sæde i den.
Allerede fra Begyndelsen stod Lutken og Ltitzow i
skarp Opposition mod Com missionens nvrige Medlemmer,
og den 25de Juni 1735 vægrede de sig ved at underskrive
en Forestilling i Disfaveur af det af Benstrup byggede
Linieskib Christianus Sextus. Commissionens Majoritet
ansaae nemlig Skibet for rankt og altfor dybtgaaende;
tillige oplystes, at Bjelker og Bolte vare afhuggede,
eflerat det val' sat i Vandet, at der ved Bygningen var
afveget fra de kongeligt approberede Tegninger, og at
der val' brugt frisk Tommer til Skibet. Lutken og Ltitzov
meente derimod, at Tommeret var godt, at Benstrup
havde været IIUdt til at afvige fra Tegnlngerne, fordi man
kun havde havt frisk , skiondt fuldkomment sundt og
stærkt Tommer til at bygge af, at Skibet af denne Grund
var blevet tungere og derved mere dybtgaaende, end det
skulde være, hvorfor man havde maattet SUge at lette
det ved at hugge af Bjelkerne , som godt kunde taale at
undvære det Afhuggede, og at dette igjen havde gjort
del undvendigt at gjUre Boltene kortere. Den 8de Juli
approberede imidlertid Kongen Majoritetens Mening og
befalede Commissionen at indgive en Extract af dens Forhandlingsprotocoller. Denne varfærdigden20de September;
men Ltitken og Lutzov nægtede ogsaa at underskrive
den, fordi de meente, at den ikke indeholdt tilstrækkelige
og rigtlge Oplysninger om Sagen; hvorimod Lutken
samme Dag indgav en mod MajOl'iteten i djærve Udtryk
affattet Separatextract , hvori han frimodigt forsvarede sin
Mening, som stred mod den, Kongen havde approberet
den 8de Juli, hvilket senere lagdes ham til Last.
For selv at prnve de uovereensstemmende Meninger
kaldte Kongen den 28de September Commissio1H11I ror
sig og lod sig Lutkens Extract og Majoritetens Besværing
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over ham og Ltitzov foredrage af Danneskiold , norte
taalmodigt de AnkJagedes Forsvar og viste megen Kundskab med Forholdene og god Besked med Krigsskibenes
Beskaffenhed og Egenskaber. Men Christiau den Sjette
meente ogsaa, at de fladgaaendr og stivere Linieskibe vare
at foretrække fol' Benstrups skarpe Skibe, og udtalte sig
derfor paany for Majoritetens Mening, som han ikke
fandt tilstrækkeligt giendreven af Lutken og Lutzov.
Kongen kaldte derefter Admiralitetets lste Deputerede
Rosenpalm. for sig og lod barn Danneskjolds Gjendrivelse
af CoJlegiets Anbefaling Iii at bygge efter Bensirups Tegninger forelæse. Rosenpalm kunde eller turde ikke forsvare sig; ban tiltraadte ganske Kongens ' Mening og
indrommede derved, at Anbefalingen el havde været tilstrækkeligt begrundet. Sanledes blev da Benstrups Princip
forkastet, men istedetfor at gaae fremad gik man tilbage
til det ligesaa eensidige judiehærske Princip.
Allerede tidligere var Holmens Chef Bille fremkaldt
fol' Kongen i den forhenværende Marinechef Gcheimeraad
Gabels Overværelse , og i Anh'dning af Danneskjolds Klage
og Commtsslonens Oplysninger lilkjendegivet Majl~slætens
MisfornUielse især med Hensyn til Bygningen af Christianus
Sextus. Bille indrommede , at Benstrup derved ingen
Afvigelse. fra Tegningerne havde foretaget uden hans
Vidende og Approbation; ogsaa tilstod. han, at det val'
efter hans Ordre, at del friske Tururner var sat i Skibet,
og at Benstrup og Mestel'De havde erklæret sig derimod.
Da nu Holmens Chefs lustruetion udtrykkeligt paalægger
denne at have Tilsyn med Fabrikmesteren og at paasee ,
at Skibenes Bygning skeer ene." de kongeligt approberede
Tegninger, og desuden Admil"aJitetet i Forening med
Generalcommissariatet nogle Aar tidligere havde fastsat
SODl Regel, at Tommeret ikke maatte bruges, fl)I' det
havde ligget nedsunket 6 Maanederi Tonnnergraven, var der
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unægtelig Anledning for Kongen til at være misfornolet
med Bille, del' ei havde valt'et saa forsigtig at melde
Nodvendigheden af at giore Forandringer i Tegnlngerne ,
ligesaalidel som al der manglede passende Tommer til
Skibels Bygning. Herlil kom at det lykkedes Danneskjold
al bibringe Christian den Sjette den Mening, at der
herskede Uorden paa Holmen, især hvad Tommermaterlalet
angik. Det, som i denne Henseende især lagdes Bille til
Last var ener Christian den Sjettes egenhændige Udtryk
herom i hans Skrivelse til Statsrasdet ( " Conseillet") , at
Tommeret til Prindsesse Sophie Hedevig kom 2 Gange
saa dyrt SO~ sædvanligt"), Men dette val' egentlig ikke
Billes Skyld ~ og i alle Tilfælde ikke hans alene; thi hidrorte det fra, al Priserne vare for hoie, da hvilede
Skylden ligesaa meget paa Generalcorumtssariatet og aJtsaa
ogsaa paa Danneskjold ; var det fordi man havde forhugget formeget Tommer, vedkom delte meest Skibsbyggerne, og Vat' det, fordi del' kun var brugt tort ~kost
barere) Tnmmer til Skibet, da var det uretlærdigt al
bebreide Bille del især paa samme Tid, da man lastede
ham, fordi han havde ladet for Irisk Tommer sætte i
Christianus Sextus, hvortil han maaskee netop var bleven
foranlediget for al spare. Men sanledes al gaae ind i
Detaillen , kunde ei venles af Kongen, som ingen anden
deri kyndig Baadgiver havde end Billes Anklagel' , og
man maa derfor ikke undre sig over, al han lod Bille
afluse af den af Danneskjold anbefalede Suhm, Bille vedblev dog, da det endnu var i Irisk Minde med hvor stor
Dygtighed han havde commanderet den sidst (1726)
udsendte Eskadre, at være Admiral og afskedigedes
fOl'st 1737 af Marinen, hvorpaa han indtil sin Ond 1756
-) Det kongelige Geheil\1l'orchiv; ogsaa afirykt ordret i oversættelse af "Mnemosyne III, CCC[J-CCCIV",
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levede i Holbek med en Pension af 1920 Bbd., som da
var Viceadmirals Gage.
Benstrup var under Sagen arresteret i sin Bopæl
paa Holmen; men da Kongen fandt Commissionens
Majoritets Dom grundet, og da hans Forsvar havde været
lidenskabeligt og uærbndlgt, blev han den 7de ·Mai 1736
sat i Kastellet, og hans Sag overgivet til Admiralitetets
Betænkning. Ogsaa lod Chrisran den Sjette Udenrigsministeren Bosenkrants og Cancellipræsidenten Holstem
skriftligt afgive deres Meninger desangaaende, og da Alle
stemmede overeens deri, at Benstrup "i mange Maader
groveligt sig haver forseet og saaledes Deres Majestæts
hoieste Unaade billigen haver fOI'tjent", blev der den
14de Juli 1738 nedsat en combineret civil og militair
Commission, som skulde domme ham. Benstrup hal'
lovrigt vist været en dygtig og retsindig Mand; men omendskiondt han havde vigtige Grunde iii at foretage Forandringer i de approberede Tegninger, og hans nærmeste
Foresatte, Holmens Chef, havde billiget dette, havde han
derved dog handlet mod den befalede Form; ved sin
hellige og uærbudige Adfæl'd under Sagen forternede
han desuden Kongen, der med Rette kunde fordre Underdanigned selv af en uforskyldt anklaget Mand. Uden at
nogen Dom blev publiceret over ham, blev han holdt i
strengt Fængsel, indtil Danneskjold paa Dokkens Indvielsesdag den' 26de Mai 1739 udvirkede Benaadning for
denne uden Skaansel behandlede Mand, der med en
Pension af 800 Rbd., 2/8 af sin Gage, blev forviist til I
Ebeltoft, hvor han dnde 1742.
Men om end Historien saaledes ikke kan bebreide
Christian den Sjette og Danneskjold at have handlet uretfærdigt, ihvorvel strengt mod Bille og Benstrup, saa kan
den dog ikke billige deres Fremfærd mod Lutken. Uagtet
denne havde en mægtig Modstander i Danneskjold, havde
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han dog ikke fornægtet sin Irlmodige og retskafne Characteer , men forsvarede Benstrup djærvt for Kongen.
Denne fandt, at Lutken i den indgivne Extract "saa
groveligen haver f01'10 bel sig, at han uden Undseelse
deels censureret' en til Os indgiven Memorial, som vi
ved Meddcling af Vores Besolution af Sde Juli allernaadigst
have approberet, deels gaael' videre , end hannem ved
samme Befaling er tilladt, og selvraadigt deciderer om
Skibets Bonitet"; og befalede den 1ste Ocreber 1735
Admiralilelet at udnævne en Krigsrel for at domme Lutken,
"fordi han deels raisonercr imod VorOrdr e og Resolution,
deels egenraadigt gaacl' videre, end VOI'es Resolution
hannem tillader"• Uden al hiir« ham frakjendte herpaa
ådmiralitetet i sin Egenskab af Overadmiralitetsret
Lutken sin Charge, og rorst da Kongen forlangte en
speciel Beretning om Præmisserne, hvorefter han val'
dumt, blev det ham lilladt at forsvare sig. Forgjæves
forklarede han da, at han i sin Extract kun frimodigt
havde udtalt sin mod Commissionens MajOl'iLel stridende
Mening, fordl han ansaae delle Ior sin Pligt, og ingenlunde for at "censurere" den kongelige Resolution eller
for at raisonere mod Kongen, hvem han havde anseet
ganske udenfor Sagen i den Mening, at denne kun
verserede mellem den Commissions Medlemmer , hvorIil
han var befalet; Iigesaa forgjæves erklærede han, al han
kun havde fremsat sin Mening om Skibets "Bonitet",
fordi han troede, at det herte til Sagen. Thi uagtet ban
forsikkrede Kongen om, hvad' hans Forsvar og bele Færd
ogsaa viste, at det kun val' af In'.' for den kongelige
Tjeneste, at han djærvt og redeligt talte efter sin Overbeviisning med en æl'lig"lntenlion", og uagtet han ydmygede
sig for Danneskjold , blev han dog uden Pension afskediget
den 3die Februar 1736, og Marinen mistede saaledes denne
dygtige Officiel'. Man indsaae vist ogsaa snart , hvor
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baardt man havde behandlet ham; thi Aaret efler tilstodes
barn 320 Bbd. i Pension, 'l/s af hans Gage, der gaves
ham Tilladelse til igjen at bære det ham fratagne Felttegn, og kort efterat Benstrup val' sat paa fI'i Fod, blev
Ltitken ansat som Controlleur ved Translationen ved
Oresunds Toldkammer, i hvilket Embede han endte sit
hællerlige Liv*).

B.

t73a-46.
B.

Daooeskjold - Sams6es Bestyrelse.

Striden var nu afgjort; men endnu havde den ikke
baaret nogen gavnlig Frugt for selve Skibsbyggeriet,

Imidlertid medfllrte den en anden væsentlig Nytte, som
havde den storste Indflydelse paa hele SOmagten. Kong
Christian fOlte nemlig især under disse Tvistigheder, hvor
uhensigtsmæssigt det var, at Suetaiens Krigscancelll forestorle s af en Mand, som ikke kjendte ~Ial'inl'ns Detail,
og adskille derfor So- og Landelalens Krigscancellier,
der lige siden Souveralnitetens Indforelse havde været
forenede, Til Overseoretair for Snetaten valgte han den
23de November 1735 Greve F. Danneskjold - Somsne ,
hvem allerede 8 Maaneder tidligere Opsynet over Marinen
og Holmene var overdraget, og med hvem Arlmiralitetet
alt dengang var blevet beordret at overlægge Alt, som
ikke angik militaire Commandosagrr, Det fUlgende Aar
den 25de October sattes Danneskjold fuldkomment i
Spidsen for Snetaten , idet han blev udnævnt til Intendasu
over denne, 'hvad han vedblev at være den 6vrige Tid af
Christian den Sjettes Begjering.
*) LOtken gjorde

sig ogsaa bekjendt som Forfatter af nogle
Skrifter af statsoeconomlsk og religilist Indhold. Han blev
t 780 paa Grund af Familieforhold optaget I den danske
Adelsstand.

•
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Vi have i den benstrupske Sag lært Danneskjold at
kjende som en streng Forfulger af 2 af Marinens meest
udmærkede Ollicierer; men vi skulle nu see ham som en
af de dygtigste Marinechefer, vi nogensinde have havt,
og hvem det især er at takke fOl' den gode Tilstand, Somagten blev sat i under Christian den Sjettes Regjering;
vi skulle her forsuge at fremstille de vigtigste Foranstaltninger, som rurte til delle MaaI.
- Forst ville vi see, hvad Enden blev paa hiin Strid,
At man ikke derved var kommen til et bestemt Resultat,
viste sig snart, og man vaklede derfor frem og tilbage
mellem de Io Constructionsprinciper. Endnu 1737 holdt
man fast ved Fladgaaenhedsprincipet, og efter delte
byggedes 2 Linieskibe og 2 Brigantiner af Benstrups
Modstander Thura, Men ved Beseillngerne fandtes disse
maadelige, og uagtet der foretoges flere kostbare FOI'andringer med dem, vedbleve de dog at være saa uhensigtsmæssige, at man igjen maatte opgive delte Princip,
Da man imidlertid endnu ikke vilde gaae tilbage til
Benstrups Tegninger, Iorsogte man al forene begge
Principer og lod Holmens practisk dulige, men ikke videnskabeligt dannede Overskihsbygmester, Anders Turesen,
efter et Medium af dem bygge 1 Linieskib og 1 Brigantin.
Man gjorde tillige Dimensionerne noget stnrre og val'
herved paa den rigtige Vei; men da man ikke byggede
dem tilstrækkeligt skarpe, kunde de ikke blive velseilende,
Thura udarbeidede derfor en ny Linicskibstegning, del'
imidlertid aldeles forkastedes af den 1739 oprettede Constructionscommission.
I denne NM indkaldte man endeligt i Aaret 1740 den
franske Constructeur L. Barbe, og ham er det, hvem
den danske Marine skylder den fOl'ste Indforelse af en rigtig
Forening af hine Principer. Han byggede nemlig Iigesaa
skarpe og dybtgaarnde Skibe som Benstrup ; men ved

l

161

SKIBSBYGGERIET.

at give dem storre Dimensioner, opnaaede han, a de ei
kastede sig saa let over paa Siden. Det var naturligt, at
hans Skibe ved de stnrre Dimensioner bleve kostba...ere,
og dette var "el Am'sagen til, at !lIan dog igjen byggede
3 Skibe ener Benstrups Tegninger. Men i Aaret 1143
fandt en kort Beseiling Sted mellem det af Benstrup
construerede Tre LUver, Thuras Dannebroge, Thuresens
OlcJenborg og Barbes Elephanten, ved hvilken det sidste
Skib tilkjendtes Prisen, og man bestemte sig da til at
bygge 3 Linieskibe efter Barbes Tegning.
Resultatet af den lange Vaklen mellem de forskiellige
Principer blev saaledes, at man beholdt de skarptbyggede,
dybtgaaende Linieskibe, men gav disse storre Dimen. sloner. Havde man tilladt Bens,trup at construere saaledes, da el' der Grund til at formode, at han vilde have
skaffet Marinen nok saa gode Skibe, som den Fremmede.
Men de maatte ikke være synderligt storre end vore nuværende Fregatter; og enhver Kyndig vil indsee, hvor
umuligt det var for en Constructeur at bygge velseilende .
Skibe af denne Storrelse , som ' skulde kunne fore 60-80
Kanoner med 24-9bdiger paa underste Batteri, men at
saadanne Skibe "ed mindste Knling maaUe krænge saameget, at det skadede Kanonernes Brug. Meget præsterede unægteligt allerede Benstrup , som var bunden til de
smaae Dimensioner derved, at hans Skibe, som vel kastede
fol' hurtigt over, dog, naar :de havde opnaaet en vis
Krængning, laae stnt og da godt kunde fUre Seil. . Det
koster naturligviis mere at bygge af storre Dimensioner;
men dersom man vil have Linieskibe , der kunne slaae
med tilburlig Stivhed, som vist er af hoieste Vigtighed,
da maa man ikke skye Bekostningen, dette medforer,
thi det kan ikke forlanges, at skarpe Skibe af smaa
Dimensioner skulle fUre meget og svært Skyts.
(11)
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- I de 11 Am', Danneskjold bestyrede Semagten.
belub sig dennes Udgifter i Gjennemsnil til henimod
1)2~00 Bbd, >:o) og deraf til Eqviperinger Noget over
8~000 Bbd. aarIigt; dog medgik iii de sidste i hvert af
Aarene 1743 og 44 henimod 35QOOO Bbrl. og 1746 næsten
130)lOO Rbd, Til Materialfondet anvendtes i denne Tid
en aarlig Gjennemsnitssum af omtrent 344,000 Bbd.
- Under Christian den Sjettes Begiering Iorogedes
Flaaden:
Linieskibe.

Fremindre
gatter. Krigsskibe.

1730-35 med
1736-46 med

9
11 >:tO)

I

af ældre Skibe havdes ved
Kongens Dod

JO

7

5

4

Christian den Sjette efterlod sanledes 29,
13,
34,
som fOl'le 2583 Kanoner foruden 14 · Morterer' og. udfordrede iI'Ulge de for de forskjellige Klasser Skibe
udstedte Bemandingsreglementer en Krigsbesætning af
19103 Mand, 4 Linieskibe vare rigtignok over 30 Aal'
gamle, men de ovrige samt Fregatterne og de t1este af
de mindre Skibe vare fuldkomment tjenstdygtige, I Aal'el
1737 bestemtes, at Flaaden skulde hestaae af 40 Linieskibe; men da man sildigere fandt, at delle oversteg
*) Ved Sammenligning maa endnu paa denne Tid Pengenes Værd

tages vel i Betragtning; Gageringen kostede da kun omtrent
halvt saa meget som nu, og hvad andre FornlldenlJeder angik,
fandt næslen det samme Forhold Sted.
**) Af de under Christian den Sjette byggede Linieskibe solgtes
Fyen 1745 til det asiatiske Compagni.
***) De mindre Skibe bestode af 3 Snauer, som bleve kjllbte i
England 1743 for at indrettes til Brandere og igjen easserede
t 746, 4 Brigantiner. 1 Defensionsskib, 4 GaIioler, 4 Bombarderer, 2 Stykpramme , 2 Jagter, 12 Kongebaade og l GaleJ.

I
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Landets Kræfter, fastsattes dens Størrelse 1745 til 30 Linie- \
skibe og 15 Fregatter. Christian den Sjette efterlod saa~
ledes t Linieskib og 2 Fregatter mindre end det bestemte
Antal, ligesom de ovenfor omtalte 4 Linieskibe ei vare
synderligt at regne paa,
- Samtidigt med at Flaaden saaledes gjenfOdtes,
saltes ogsaa de forfaldne Ho1,!",e i. god Stand. Billes Mloser som Holmens Chef, Commandeurcapjtain Suhm,
--val' en dygtig Mand, der havde viist sig som en duelig
Linieskibschef og som saadan under Raben hæderligt
havde deehaget i Slaget under Pommern. Da han
ved Danneskjolds Hjælp var bleven Bestyrer af Holmene,
viste han sig denne Post fuldkomment værdig i de
8 Aar han beklædte den, hvilket ogsaa Kongen anerkjendte
ved Aaret efter hans Tiltrædelse at udnævne barn til
Schoutbynacht, 3 Aal' sildigere til Viceadmiral ,og efter
andre 3 Aars Forlob til Admiral. Men jo mere man maa
anerkjende den Virksomhed, som Danneskjold og Suhm
udfoldede, desto mere maa man beklage, at disse 2 dygtige Mænd ikke blot vare for herskesyge og hOitstræbende
til at enes, men endog sogte at fortrænge hinanden. Suhm
kom tilkort i denne Kamp og maatte vige for den mægtige
Danneskjold, der efter hiius Afgan$ alene styrede Holmene, da den som Overeqvipagemester ansatte Capilain H. R.
Schumacher kun val' at betragte som et Redskab i lntendaniens Ilaand.
Da Flaaden under Christian den Femte var bleven
foroget, var Gammelholm ikke længere tilstrækkelig til
alene at udgiore Kjobenhavns Orlogsværft. Havnen trængte
ogsaa til at udvides og at gjl)res dybere; men der
manglede Plads til det, som opmuddredes. Under
Niels Juels Administration begyndte man derfor i Aaret
1685 Anlægel af Nyl101m paa den Ryg af Revshalegrunden,
der mod Ost begrændsede Kjobenhavns Havn; Under
--~--

.
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Frederik den Fjerde vare SUetalens Pengemidler altfor
indskrænkede til at vedligeholde Opmuddringen og sj nderligt at fortsætte Opfyldningen af Nyholm, derfor val'
Havnen, da Danneskjold blev Marlnens Chef, såa tilskyllet, at Linieskibene fUl'st ved Kastelspynten kunde
indlage deres fulde Rustning. Nu arbeidedes del'
kraftigt paa at gjUre Farvandet dybere saavel i Havnen
som paa Rheden, og derved fortsanes Opfyldningen af
Nyholm.
Efterat Flaadens Leie havde naaet den tilstrækkelige
Dybde, til at Linieskibene del' kunde indlage alle FOI'nodenheder , henlagdes Skibene i en Linie fra Toldboden
til Christiansholm (hvert Aar skifteviis med Forstevnene
mod Ost og Vest) saaledes, al' man blot behovede at
hale Flydebroen bort for at kunne fOl'e Skibene ud paa
Strommen; ogsaa NylOb blev indrettet for at have foruden Bommen ved Toldboden endnu el LUb l hvorlgjennem
Flaadens mindre Skibe fra deres Oplagsleie ved Nyholm
kunde udlægges,
Magazinerne, Værkslederne og de nvrige Bygninger
paa Holmene, som vare meget forfaldne. erholdt Hovedreparationer eller bleve ganske ombyggede, ligesom de
manglende opfurtes, Flere af dem gjUre endnu Marinen
Tjeneste, deriblandt de fra 1742- 46 opfUrte Arsenalbygninger paa Christiansnen paa Nyholm.
FUl' 1686 havde Artilleriet været fælleds for begge
Etater. Niels Juel foranledigede fUrst en Adskillelse: der
oprettedes Soartillerieompagnier , som dog stode under
A!'tilleriofficiel'er af Landetaten ; tillige blev Snetatens
Al'tillerigods adskilt fra Landetalens; men del forblev dog
i Landelalens Toihuus og hU rte, naar det ikke brugtes
FUrsl 1738 og -39 fik
til Snes, lil Landarlilleriet.
Sneraten sine egne Artilleriofflcierer , og da Arsenalbygningerne paa Nyholm vare færdige, flyttedes Sueratens
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Artillel'igods derhen, ligesom da en Sntoimester ansaUes;
1136 var allerede en egen Takkelmester udnævnt.
Nattevagter ansattes paa Holmene, del' i Forbindelse
med hensigsmæssige Foraustalminger fol' de militaire
Vagters Anvendelse samt strengere Straffes Indfurelse ,
bennnede en Deel af de hyppige Underslæb , Tyverier og
Uordenel', som tidligere havde fundet Sted.
Hidtil maalle de Forbrydere , del' domtes lit at arbeide i Jem, udstaae deres Straf paa Gammelholm
(Bremerholm). Fnrst 1141 fritoges Soetaten for at underholde disse, hvis Arbeide ikke kunde erstatte den Bekostning (næsten 1000 Rbd. aarligt), som de foraarsagede;
fol' Fremtiden indsalles saadanne Forbrydere til Al'beide i
nærmeste Fæstning.
For at bevirke den onskelige Regelmæssighed ved
Krigsskibenes Bygning ~) og Takling samt med Sikkerhed
at vide, hvad Flaaden behovede, naar den skulde bruges,
udarheidedes af dertil nedsatte Commissioner Regleruenter
for Dimensionerne af de forskjellige Klasser Skibes
Rundholler og Takkeladser , ligesom for alle andre Fornodenheder, 'der skulde medgives ved Udrustnlnger; ogsaa
fastsattes Forbrugene ved Eqviperinger og Desarmerluger.
I Overeensstemmelse med disse Reglementer anskaffedes
Forraad af alle Fornodenheder, som ordnedes .paa den
siden vedblevne Maade saaledes, al Alt conserveres og el'
paa rede Haand, naar det beboves.
I Danneskjolds
"Apologie" anfnres, at del' ved hans Afgang val' saameget Val'egods i Forraad , at dette vilde være tilstrækkeligt for hele Flaaden paa 3 Togter.
•) 1738 indf1lrtes at bygge Krigsskibene med Straakjål, hvilket
hyppigt ved Grundlilbnlng bar viist sig hensigtsmæssigt og besparende, da derved Skibenes faste Kjllls Beskadigelse one
forhindres, Tillige fastsattes da nogle gavnlige Regler for
Skibenes Forbinding.
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- En af de vigtigste lndretninger , som Marinen
skylder Christian den Sjette og Danneskjold , el' Dokken,
der siden uafbrudt har virket til fuldstændigere og mindre
kostbare Reparationer af Flaaden, hvorved tillige den
saameget svækkende og hoist besværlige Kjnlhallng af
storre Skibe undgaaes. Da Danneskjold havde vundet
Christian den Sjettes Tillid, gjorde han nemlig en Dokkes
Nytte indlysende for Kongen, og allerede 1735 begyndtes
Anlæget paa den dertil overladte Plads paa Christianshavn
ligeover for Gammelholm. Dette fuldfurtes under Danneskjolds Ledelse af den fra Holland indkaldte dygtige
Vandbygger Johan Heinrich Dumreicher , dCI' blev ansat
som Havnemester i Kjnbenhavn , og som eftm' Dokkens
Fuldforelse blevdens fnrstelnspectionsolficier. Detlykkedes
disse duelige og virksomme Mænd med en Bekostning af
henimod 370000 Rbd. *) i en Tid af 4 Aa.' at fuldfore
delle vigtige Arbeide saa vel, at Dokken endnu i vore
Dage er brugelig.
De tidligere mislykkede Forsøg med den gamle Dokke
(Side 138-39) havde gjort den Mening almindelig, at
Jordbunden hos os ikke egncde sig til saadanne Anlæg
paa Grund af det meget Sand og de mange Kilder, som
findes deri. Men Danneskjold og Dumretcher fandt stedse
Raad, naar Vanskeligheder viste sig ved Arbeidet, og til
Trods for de Mange, SO/ll spaaede et ilde Udfald deraf',
blev Dokken den 26de Mai 1739 indviet i Kongens Overværelse. Endog samme MOl'gen væddede Admiral Rosenpalm med Dumreieher, at Linieskibet Christianus Sextus
ei kunde komme ind derl. En af de Tilstedeværende
gjorde den samme Bemærkning til Kongen , SOIll, da han
saae Danneskjold taus smile dertil, gav det saa træffende
*) Af denne Sum blev kun udbetalt extraordinairt af Finantserne

henimod 90000 Rbd. ; det Ovrige besparedes af SlIetatens
ordinairt reglementerede FOnd.
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Svar: "En Skrædder tager forst Maal af Kroppen, fUr
han gjUl' Kjolen; saaledes ,hal' vel ogsaa Grev Danneskjold
laget Maal af Skibet, fU,' han gjorde Dokken"*). Efterat
Ådmiralitetet havde besigtiget den, maatte Collegiet, af
hvis Medlemmer mange vare Modstandere af Arbeidet,
den 20de Juli 1739 indromme , at Dokken "ar et i alle
Maader' forsvarligt, hensigtsmæssigt og yderst nyttigt
Værk , som allerede ved 5 af de stnrste Linieskibes
Reparation og Beengjorelse val' provet, Da Danneskjold
under den paafnlgende Begjerlug var afgaaet, og hans
gamle Modstandere Rosenpalm og Suhm iglen havde
erholdt Indflydelse i Marinen, fandt de Noget at udsætte
paa Dokken, hvilket 1747 foranledigede en Undersogelsescommissions Nedsællelse; denne erklærede imidlertid Alt
i Dokken i fuldkommen god Stand.
Ved delte betydelige Værks dfUl'else gav Danneskjold
Beviser paa den storste Utræuelighed; tidligt og sildigt
val' han uagtet sine mange andre vigtige Forretninger
tilstede ved Arbeidet, ja udsalte endog sin Helbred derved,
Da saaledes en Nat en stærk Kilde brod frem , som truede
med at tiliutetgjore hele Arbeldet, og som Dumreieher
ikke kunde faae Bugt med, ilede denne Lil Danneskjold,
del', skjondt han val' syg og netop laa i en stærk Sved,
dog ufortove: begav sig til Dokken. Efter meget Arbeide
lykkedes det at linde Kildens rette Aare; den ble" indfattet og Vandet udpompedes, hvad endnu af og til
maa skee.
Kilden viste sig at være saa salt, at flere Kjnbmænd
tilbåde sig at ville benytte del urlpompede Vand til et
Saltværk , naar Kongen vilde furbyde Lyneborgersafts
Indfårelse. Da delle Project blev bekjcndt, blev der fra
Lyneborg tilbudt Danneskjold en Sum af 48000 Rbd.,
.) Treschuws "Danneskjoltls Biographie".
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hvis han vilde bevirke, al delle ei kom til Udforelse.
Danneskjold gav ved denne Leilighed Prove paa sin
patriotiske Uegennyltighed, thi omenskjoudt han stedse
trængte til Penge, anbefalede han ikke blot Kjobmændenes
Forslag til Kongen; men da denne synles at ville gaae
ind derpaa , viste han ham endog for at forebygge,
at Andres Modarbeidelse af Saltværkets Anlæg skulde
lykkes, Brevet, hvori del' var gjort ham det ovenauforte
Tilbud, med den Yttring , al del, han havde afslaaet,
vilde maaskee en Anden gjol'e. Vel smilede Kongen
dertil, som om han vilde IiIkjendegive, al han nok skulde
hindre slige Bestræbelser; men del' kom dog nogle
Maaneder efter en kongelig Resolution, som afslog delle
nyttige Værks Anlæg.. . ).
- Da de Skibe, som DIan 1713 havde gruudsat til
Batterier for at beskYlle Rheden, ved Ælde vare blevne
ubrugelige , meente man, at Forsvaret af denne bedre
knnde skee ved Stykpramme. del' i Aaret 1700 med Held
vare brugte hertil, og som tillige kunde bruges som
Transportfartnier ved Eqviperiuger og Desarmenngsr ;
man byggede derfor el Pal' af disse. Danneskjold udkastede ogsaa en Plan til fasle Sobatterler, som skulde opfyldes ved Opmuddringen ; dog kom denne Plan ikke li!
Ildforelse fOr i en sildigere Tid, Kun bleve nogle faa
Batterier anlagte paa Nyholm til Flaadens og Holmens
Beskyttelse, og iblandt disse Chrislianus Sextus, dm'
sluttede den Aabning i Hovedstadens Befæstuiug, som val'
opståaet vcd Nyholms Anlæg.
Opmaalingerne af vore Farvande fortsaues stadigt
under Danneskjold ; hvad Storebel! angik, fulgte man
imidlertid den tidligere Politik, at holde Resultaterne
hemmelige for derved al tvinge hele Ostersnesfarten
*) Treschows "Danneskjnlds Blngraphle",
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igjennem Oresund. Uagtet Storebell i den skaanske Krig
havde været beseilet af saavel danske som hollandske og
engelske Flaader , val' det dog dengang et endnu lIl~get
ubekjendt Farvand, som ei sogtes synderligt af Koflardiskibe. Det Samme val' Tilfældet med Farvandet mellem
Saltholmen og Skaane, Flitueretulen ; rigtignok havde,
som tidligere oplyst, den ældre Grev Wachtmeister i
Aaret 1700 bevirket den svenske Flaades Forening med
den engelske og hollandske under Hveen gjennem Flinterenden (S. 11); men uagtet han hertil havde Hjælpemidler, som i Almindelighed savnes , kom dog flere af
hans Skibe paa G1'11 Oll , og endnu i vore Dage soges
nndlgt gjennem dette Farvand. Af di se Grunde forlededes
Danneskjold lil 1739 at fatte den Plan at tvinge hele
Oresuudsfarten igiennem selve Klnbennavn ved at fordybe Kallebostrand, saa at de storste Krigsskibe kunde
gaae derigjennem , og dernæst forsænke Fanandet mellem
Amagel' og Saltholmen, Drogden, hvorved Danmark efter
hans Mening vilde faae Neglen til Ostm'soen aldeles i sin
Magt. Omkostningerne ved et saadant Foretagende anslog
han til lidt over' 2 Millionel' Rigsbankdaler. Saa storartet
denne Tanke end kunde synes, val' det dog en Lykke, at
man af de store Udgifter lod sig afskrække fra at udfore
denne Plan; thi deels vilde derved Stridshandsken være
kastet til alle Somagterne, og deels vilde det auraaede
Resullat ikke være bleven opnaaet, da vistnok isaafald
saavel Storehelt som Flinterenden enduu langt tidligere
vilde være blevue bedre bekjendte.
- Ei heller Lodsvæsenet forsomtes i delte Tidsrum.
Aller'ede i Aaret 1731 saltes delle paa en bedre og regelmæssigere Fod i Norge, og i det samme Aar samt 1737
og 40 ordnedes Lodserierne ved Dragoer , ligesom 1737
og 46 ogsaa i Kjobenhavn.
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Havnevæsenet forestedes til 1739 af "Kammeret",
som baade bestyrede Skalle- og Toldsager ; men da overdroges Opsigten dermed til Danneskjold, og kort fl)r
hans Afgang oprettedes under hans Præsidium en egen
General- Land - Havnecommission , som dog blev ophævet
igjen efter hans Fald, hvorefter Havnevæsenet aller' henlagdes under Kammeret og bestyredes lige til vore Dage,
da det (1849) e,' henlagt under Indenrigsministeriet, af
Toldvæsenets Collegium.
.
- Da Chrislian den Sjette indsaae, hvor vigtigt del
val' al have en E kadre paa Elben, SOIll del' var nærmere
ved Nordsoen end i KjUbenhavn, besluttede han igjeu at
oprette den i halls Fadel'S sidste Regjeringsaar nedlagte
Soeqvipage i Gliickstadt. I Aaret 1737 begyndtes derfor
med Hameanlæget og Sobefæstningen del', og allerede
1740 var Arbeidet skredet saavidt frem, at Sobatteriernes
Besætning kunde overdrages til Soetaten*); dog Planen
at holde en Eskadre der , kom allll'iA' til Udforelse , fordi
dertil manglede Pengemidler , men indskrænkedes til blot
at holde enkelte Smaafartoier paa Elben.
- Til Christian den Fjerdes Tid synes ingen ordentlig
Rcgnskabs{iiring at have fundet Sted i Krigsskibene.
Hovedsmanden besergode indtaget det, han ansaae for
nodvendigt, og fOl'le selv Opsynet med Forbruget. De
Uordener , slim vare eu Folge heraf', beva'g"edc hiin store
Konge til ogsaa al skjænke denne Deel af Tjenesten
omhord sin Opmærksomhed, og ved hans Anordninger
desanguaende bevirkedes en hidtil ukjendl Orden ved FOI'bruget af Atuuuitionen og Pruvranten paa Flaaden. Under
Frederik den Tredie kom imidlertid lgjen Alt ved So*) Da Havnen ved GliicksludL 1i6!1 lgjen var ulmuddret , hleve de
Dele af Fæstningen , 50111 li 40 vare overdragne til Soetaten,

igjen overtagne uf Lundetaten, og lIuvneadministraHonen, som
Admiralitetet havde havt , overgivet iii Hentekannneret, •
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magten i Uorden, hvilket aller retledes under Christian
den Femte især ved Niels Juel; men det val' forbeholdt
Kong Christian den Sjelles Begjerfug ved Danneskjold at
ordne Regnskabsvæsenet ombord paa den endnu i vore
Dage bastaaende Maade, hvis Hensigtsmæssighed allerede
deraf er indlysende, at deu næsten i et Aarhundrede el'
fulgt uden væsentlige Forandringer , og om der end kan
være forskjellig Mening om, at det er den eneste rigtige,
saa er det dog ingen Tvivl underkastet, at Regnskabs,
væsenets Indretning i vore Skibe er ligesaa fuldstændigt
sikkrende mod Underslæb og Iigesaa oeconomiskt, som i
nogen anden Marine. Ogsaa Cumptoirforretniugerne og
Regnskabsvæsenet i Land ved Sneraten satte Danneskjold
paa en bedre Fod; desuden grundlagde han 1737 Soetatens
At-chiv.
- Samtidig med at der saaledes sergedes for det
Materielle, undgik det ikke Kongens og Danneskjolds
Opmærksomhed, at Indrullering var det bedste Middel
Lil al. sikkre sig det fornedue Mandskab li! Flaaden,
Hvor man ikke kan faae Folk ved Udskrivning, maa man
tage sin Tilllugt Lil Hverving; men denne Bemandingsmaade lider af store Misligheder. Dersom man val' vis
paa stedse at være i Besiddelse af de dertil fornodne
Midlel' og kunde stole paa, at den nationale Fulelse hos
Landets sofarende Son åer val' saa stærk, at de j Tilfælde
af Krig frivilligt vilde melde sig Lil Krigstjenesten i saa
stort Antal, som val' ncdvendigt, da val' vistnok Hverving
den bedste Maade at besætte Flaaden paa. Men endnu
tlen Dag idag ere vi ikke komne saa vidt, og Ior hundrede
Aar SIden val' det endnu langt mindre Tilfældet. Saavel
i den skaanske Feide som i den store nordiske Krig
viste det sig, hvor uhensigtsmæssig og kostbar denne
Bemandiugsmaade var. Man erfarede , hvor vanskeligt
det var paa denne Maade at skaffe dygtige Folk, da i
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Almindelighed kun Noden tvang Sofolkene til al lade sig
hvcrve; saadanne Subjecter vare kun til ringe NyUe, og
dog var man ofte nodt til al lage til Takke med dem.
Blandt de lndfndte kunde Olau ikke engang faae del f01'nodne Antal , og man maatte derfor lage sin Tilflugt til
al hvene udenlands. Men saadanne hvervede Fremmede,
del' vare blottede for de nationale Fnlelser, som man dog
stedse og ullermeest i en lillc Mal'inc især maa sæue
sin Lid tll, kunde man ikke vente SIOI'I af, ja de skadede
endog meget , idel den raae Tone, som dette fremmede
Skrabsammen uiedbragte , ogsaa virkede paa VOI'C egne
Folk og gjorde tlere haarde og lidet onskelige Love nndvendige. I den skaanske Krig havde Hollænderne næslen
fortrængt de Indfodte fra Marinen, og denne fremmede
Indflydelse lammede de vigtigste Krigsforetagender. Vel
er del sandt , al Sofolkenes slette Kaar i hine Tider
maatte skræmme de Dygtige fra at træde i Tjenestc; men
I en lille Stat , hvor de occouomiskc Hensyn altid ville
have stor Indflydelse, vil man næppe nogensinde kunne
byde Krigsfolkene saa fordeelagtige Vltkaar , al de i
Koffaruifart værende Folk af denne Grund skulde forlade
deres Stilling og lade sig hvene. Naar derfor ikke
Fædreuelandskjærligheden hos dem el' saa stærk, al den kan
bevæge dcm dertil , vil man som bemærket let komme i stor
Forlegenhed for Mandskab i delOieblik man behnver det,
lndrulleringsvæseuet Cl' derfor nodveudigt for at fOI'hindre Snfolkene fra al unddrage sig dcn, ligesaavel dem
SOIll alle andre Borgere pauhvilende Pllgt , al Valme
om Fædrenelandet. Delte indsaae allerede Niels Juel, og
han grundlagde derfor denne viglige Institution , SOIll
lmidlcrtid under Frederik den Fjerdes Krig gik til Grunde,
Vi have forhen SCCI, hvorledes Gabels FOI'sOg paa aller
al ophjælpe den straudede , og at man efter hans Fald
ganske opgav den, fordi man ansaae den for et forhadt

I
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Baand paa de Sofarende , der istedetfor al knytte dem til
Fædrenelandel snarere fjernede dem derfra, Dette val'
maaskee saa; men Grunden dertil laa næppe i Indrulleringen selv. men i Snfolkenes slette Behandling.
saa at det Intet Under var, al de sngte at undgase
Tjenesten ved at drage til fremmede Lande, hvor
de desuden i Fredstid langt leliere kunde fortjene
deres Brod end i Fædrenelandet , der dengang næsten
ingen Handelssotart havde. Men efterat Regjeringens
Omhu fol' Handel og SMal'1 havde skaffet Somanden
Leilighed til Erhverv i Hjemmet, og Marinen havde erholdt
en om end knap, saa dog regelmæssig Betaling,
var der grundet Haab om igjen at kunne indftlre Indrulleringen og derved opnaae den vigtige Fordeel at
besætte Flaaden med Landets egne Sonner.
Allerede 1732 skete Forberedelse.' dertil ved al udstede et GeneralparJonspatent fol' alle Deserteurer, som
frivilligt indfandt sig; 1733 indrettedes Snlimitdistricter i
Jylland, og 1734 blev del forbudt Sofolkene i Norge at
gaae ud af Landet uden tilbl>rlig Anmeldelse og Passeerseddel. 1735 forsagte man at indfl)l'e Indrulleringen i
Slesvig; men da denne hel' modte Modstand, og det
endog kom til heftige Optrin i Eckernfurde, maaue man
give Gemytterne Tid til al berolige sig. Fnrst efterat en
oy Geoeralpardon igjen val' tilsagt Deseneurer , grundlagdes i Aarene 1789-41 delIndrulleringsværk i
Danmark, Norge og Slesvig, der hal' holdt sig lige til
voreDage, og ifolge hvilket alle Sofarende ere forpligtede
til at indstille sig til Ortogsqeneste, naar det beboves Ø).
*) Ved Indrulleringen ansattes Officierer. der ovenfor ikke ere

regnede med i del Lil Siletalen reglementerede Antal Officierer.
Dog bestyredes Indrnlleringen fra Danneskjolds Afgang 1748
til 1792 af de til den active Marine hilrende Officierer.

J'

174

1730-46,

I Aaret 1743, da storre Udrustninger fandt Sled,
viste denne Indretning sin Nyue, idel det fornodne
Mandskab alene ved Udskrivning tilveiebragtes , og
hundrede Aars Erfaring har siden som forhen bemærket
godtgjort Nytten af denne Institution. Derved el' opnaaet,
al man i ingen ~al'ille kan have den Tillid iiI sit
Mandskab, som vi i vore Skibe kunne det; hos de
Nationer, hvor Hverving el' vedhleven , finde ikke sjeldent
farlige My tterier Sted, saa _al man der har' været nodt
til at vedligeholde Fortidens hele barbariske Discipliu ,
medens vi Aal' for åar see os istand til at indfOre
en humanere Behandling, del' ikke kan Andet end
bære gode Frugter' i Farens Oieblik. I den stolte
brittiske Mat'ine betragter man det som et Særsyn, at vi
i fremmede Havne trygt kunne lade vore Folk gaae i
Land uden Frygt for nogen af de Uordener, som de
engelske Orlogsmænds umenneskelige Kat ikke formåaer
at hindre,
Naar man blot behandle.' de Indrutlerede
med Retfærdighed . og Humanitet, da ville de vistnok
aldrig svigte Dannebroge, men i Farens Stund være
beredte til at udgyde Liv og Blod for Konge og
Fædreneland.
- For at forskaffe Marinen dygtige faste Offlcierer
sogte man at sætte Socadelcorpsel i god Stand. Der
sergedes fol' at Cadeuerne, naar del' ingen Brug Vat' for
dem med Krigsskibene, holdtes i Fait med de kongelige
Lastdragere , og Danneskjold udvirkede, at der fra
Aaret 1738 af aarligt udsendtes et eget Krigsskib til '
Ovelse for Cadetterne. naar disse ei brugtes paa de
kongelige Skibe. I Land sorgede han fol', at Cadetterne
fik egne Lærere, istedetfor at de tidligere havde havt
disse fælleds med Landcadetterue , og han udvidede Læregjenstandeue paa en hensigtsmæssig Maade; ogsaa ind-
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fOl'te han Afholdelsen af :Examen over Cadetterne, fl)r
de avancerede til Offlcierer, i Cadetchefens , Intendantens
og en AdmiralsOverværelse, ved hvilke del' alene skulde
tages Hensyn ru deres Duelighed. Beklageligt el' det, al
disse rigtige Grundsætninger ei stedse fulgtes; men al
hUi FOdsel endnu efter den Tid val' nok til at avancere.
Saaledes ansalles i Aarel 1739 U. A. Gl'eve afDanneskjold, Samsoe 15 Aal' gammel, og 1740 C. C. Greve af Dauneskjold- Laurvig i sit 20de Åar som Capitainer , medens
andre Iigesaa duelige Cadetter maaue lade sig nåie med
at avancere lil Secondlieutenanter. Allerede 1744 bl~y
den F årste (Intendantens Svigerson) Commandeur og den
Sidste Commandeurcapitain; tillige udnævntes disse 2 unge
Mænd, hvis hele Fortjeneste bestod i deres hole Byrd, til
Assessorel' i Admiralitetet.
For Officierernes Uddannelse sorgede man ved at
holde videnskabelige Forelæsninger for dem og ved al
sende dem udenlands saavel for at studere som fol' al
suge fremmed Krigsljeneste; saalænge de vare i denne
erholdt de foruden deres Gager et aarligt Tillæg. Ogsaa
Cadetter tillodes det at gaae i fremmed Tjeneste; del
paalagdes dem ligesom Offioiererne al holde fuldstændige
Journaler paa deres Belser og at indsende Bapporter ,
hvoraf man kunde see, hvad de foretoge sig; ved Hjemkomsten skulde Officiererue examineres af Admiralilelet
og Cadetterne af Cadetchefen. Iblandt de Offlclerer, som
udsendtes for al studere Skibsbyggeriet, val' Lieutenant
F. L. Norden, der illalien , hvorlien han val' sendt
. for at lære al kjende delle Lands Galeier, tik Lyst til
al bereise Ægypten og Nubien. Kongen imodekom
hans Onskel' ved i Aal'ene 1737-38 at lade ham reise
paa sin Bekostning, og over denne Beise haves el videnskabeligt, smukt, udstyret Værk, forfattet af Norden og

I

176

. 1730- 46.

udgivet paa kongelig Beko-stning. Norden dnde 1742 i Paris
og blev paa en Deel af sin Reise i Æ gypten ledsaget af
en fransk Grevd'Esneval, det' erholdt Reisepas som dansk
Schoutbynacht og ved sine Projoeter kostede Landel flere
tusinde Bigsdaler.
Da Flaadens Storeelse gjorde flere Officierer nnd vendige, {orogedes Mm'hun i Aaret 1741 med 9 CapilainIieutenanter og 1745 med 20 Secondlieutenanter og 8 Cadeller. Naar Etaten har dygtige commanderende Offlcierer,
kunne Maanedslientenanler, del' sledsle ville være at erholde af Koffardistanden, bruges Lil den subalterne Tjeneste,
Al have duelige Skibschefer , Næstcommanderendc, Batteriog Vagtschefer i Krigsskibene samt nogle enkelte yngre
Ofllcierer som Beserve synes saaledes at være det HovedmaaI, en lille, flnantsielt indskrænket Marine maa stræbe
efter. Men for at delle kan opnaaes, maae Officiererne
komme til de ældre Klasser i en passende Alder, Avancementets Fremskrideri derefter el' derfor vist vigtigt, og
Forholdet mellem de huløre og lavere Klasser burde vel
indrettes saaledes, al delle kan opnaaes. Men med FOI'ngelsen af Offlcierernes Anlal begyndte en for Avancementet
skadelig Forandring af Forholdet mellem Marinens ældre
og yngre Offlciersklasser , idet de sidste udvidedes , uden
al delle lillige fandt Sted med de huiere Klasser. Vel forUgedes ogsaa Capitainlieutenan tsklassen, hvorved Forholdet
mellem denne og Lieutenanterne nogenlunde vedligeholdtes ;
men da de egentlige Chefsklasser ei gjordes stnrre, kunne vi
ikke Andel end ansee den foretagne Forngelse for uheldig.
Erfaringen havde desvæne viist, at Offlciererne ikke
alLid sluttede ægteskabelige Forbindelse?', del' passede
for deres Stand. Delle gav Anledning til at deL "1731 ,
34 og 57 bestemtes , at ingen Officiel' maatte indlade sig
i Ægteskab, fijrend han havde erholdt Tilladelse dertil ,
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Flagmændene og til Capitainer inclusive directe af Kongen
og de uvrige af Admil:aliletet 0).
'fil Ordens Vedligeholdelse i Nyboder bestemles
1738, ål Compagniehefeme skulde have Bopæl der; men
da de ikke nnskede delle, og ingen Offlcierer frivilligt
vilde boe i Nyboder, maatte de fornådne t 739 commanderes dertil.
- Ved de i Aarene 1730, 34 og 44 udstedte Rangforordninger sattes efterhaanden Soofflciererne paa lige
Fod med Landofficlererne , idel iler tillagdes dem den
Rang, som de nu have. Ogsaa Flagforing , Ceremoniellet
og Æressaluterne sattes ved nye Anordnluger 1731, 41,
43 og 45 paa en efter Tiderne IDeI'e, passende Fod.
- I ældre Tider betragtedes Offlerererne ombord
alene som Anfol'ere under Fægtning; Sovæsenet overlodes ene til Skipperen, som i Almindelighed val' dannet
mere ved lang practisk Erfaring end ved theorenske
*) Undertiden

indgik ogsaa Omcierer Ægteskab uden at være
istand til passende at ernære en Familie, hvorfor' de faldt den \
kongelige Kasse til Byrde. Det blev derfor 1819 anseet nildvendigt at bestemme, at ingen subaltern OIDcier maaue meddeles ÆgteskabstUlndelse, uden at han kunde bevise at være i
Besiddelse af en aarlig Indtægt af 600 Rbd. foruden Gagen j
enerat denne af Christian den 8de er bleven forbedret, er Bestemmelsen 1843 forandret derhen, at Capitainlieutenanter paa
ældst Gage ikke behilve et saadant Beviis, og at der af dem
paa yngst Gage kun skal fordres Sikkerhed for 400 Rbd. foruden Gagen, Beklagelige ere hine Tilfælde, som gjorde slige
Bestemmelser nUdvendige; thi Embedsmændenes huslige Forbold burde dog ikke vedkomme deres Embedsfiirelse. Vel
kunne de undertiden have Indflydelse paa denne j men det er
tungt, naar Staten kun ved at opkaste sig til Formynder for
sine Embedsmænd ' i denne Henseende, og ikke ved at ska1fe
disse en god Dannelse og fastsætte bestemte Regler for de
Efterladtes ForsOrgelse , kan hindre upassende og ubesIndige
Ægteskaber.
(12)
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Kundskaber. Hvert Skib havde en saadau, og da hall
forestod Skibets Takling, Maneuvre, Navigation og Materlalregnskab, spillede han sanledes en Hovedrolle i Skibet.
Eftersom Offloiererne opdroges og dannedes til Sømænd,
aftog Skippernes Betydning, og 1736 afskaffedes de
aldeles. Men da Skibenes Navigation endnu ikke kunde
overlades til Officiererne, ansattes dertil i Skippernes
Sted Styrmænd, og fol' at sikkre sig dygtige Mænd til
disse Poster antoges 1743 tredive Styrmænd i fast Tjeneste. Til disses Complettering ansattes tillige 20 LæJ'linger , som eplærtes i en Skole paa Gammelholm , hVOJ'
de undervistes i Begning, Skrivning og Tegning af en
egen dertil ansat Lærer og i Styrmandskunsten af Navigationsdirecteuren. Denne havde udelukkende Privilegium
paa at undervise i Navigation indtil 1767, da delle tillodes Enhver; derimod val' kun Navigationsdireeteuren
bemyndiget iii at examinere Styrmænd og udstæde Certitlcater").

Imidlertid bal' den Sæd, som under sjette Christian
nedlagdes af Danneskjold til Socadetternes Dannelse, og
som siden stadigt el' pleieL, sin Frugt, og Offlciererne
overgik snart Styrmændene i Navigationskuudskab , da
hine skrede frem med Tiden, medens disse i Almindelighed bleve sraaende næsten paa det gamle Trin.
Man behovede derfor snart ikke Styrmændene mere for
at finde Vei paa Havet, hVOl'fOJ' de faste Styrmænds Tal
*) Den Navigationsskole , som siden Cbristian den Fjerdes Tid

I

bar beataaet i Kjilbenbavn, og som bilrte under Sklpperlauget
til 1839, men bestyredes af Navigalionsdirecteuren, (nu af
den 1833 oprettede Navigationsskoledirection) tillagdes 1743
den endnu bestaaende Afgin af Ei.hver, der tager Styrmandsexamen, om ban har benyttet Skolen eller ei. Fra Aaret 1796
til 1827 var ansat en egen NavigaUonsexaminator i Hertug·
dOmmerne, bvilket Iglen siden t 833 finder Sted,
1
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igjen efterhaanden aftog, og endelig aldeles ophorte under
den sidste Krig mod England <:t).
- I denne Periode skete ogsaa en Deel Forandringer
ved Qvæsthuset, og vi ville derfor hel' samlel fremstille
dels Historie. Det val' allerede blevel oprettet 1658 af
Frederik den Tredie, men organiseredes fijl'st rigtigt i
Aal'ene 1674 og 82 af NielsJuel. Til dels tidligere Indtægter fOiedes dengang -nogle nye, idel del blev besteml,
at det skulde have Andeel i alle Conflskationer , og at en
Tavle skulde ombæres i Kil-kerne i Kjobenhavn og flere
Steder i NOI'ge; kun de, del' vare saarede ("qvæslede")
i Kongens Tjeneste, del vil sige OInbOI'd i Skibene eller'
under deres Eqvipering , skulde optages deri og kun blive
der, indtil de vare helbredede. Til 1690 havde Qvæsthuset fælleds Kasse med Landetalens Krigshospital. 3 Aal'
sildigere berettigedes ikke alene de Saarede, men alle
kongelige StlfoIk, som bleve syge i KongensTjeneste, til
at optages i Soqvæsthuset, der saaledes blevet Hospital
for de udcommanderede Skibe.
Efter Krigen under Frederik den Fjerde blev det \
paslagt Qvæsthuuskassen at udrede 200 Pensioner a )
....

*)

I

Det 1752 udstædte Krlgsartikkelsbrev kunde dog imidlertid endnu
Ikke overdrage"Officierel'lle alene at sårge for Skibets Navigation, men paaJagde Styrmanden tilligemed Chefen dette. Siden
foranledigede Offlcierernes stIlrre Navigationskundskaber , at
Cheferne besllrgede Skibenes Navigering uden at indhente Styrmændenes Haad, og ved den nye Instruction for Styrmændene,
som er udstedt 1842 , ere disse fritagne for det tidligere Ansvar. Da Trangen til Styrmænd aftog, og Navigationens Udbredelse i Landet gjorde det let at erholde de, som behllvedes,
fra Indrulleringen, ophllrte den Nlldvendighed, at holde Styrmandslærlinger , og 1786 omslilbtes Skolen paa Gammelholm
til en Underoffleiersskule , der igjen 1815 sammensmeltedes
med SIletatens andre Skoler til den nuværende Drengeskole i
Nyboder.
(12*)
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25"4/6 Bbd, aarligt ; Qvæsthuset blev saaledes tillige eu
Pensionsanstolt.
Da imidlertid dels Finantser under
Krigen vare komne meget i Uorden, indskrænkedes dets
Virksomhed som Hospital derved, at foruden de Saarede
kun de, der havde smitsomme eller ulægelige Sygdomme,
skulde optages, hvorimod Compagnlcbeferne ligesom ved
Landelaten maatte snrge for de Ovriges Cuur og Pleie.
Denne Lettelse var imidlertid ikke tilstrækkelig, hvorfor
del' blev paalagt Soetatens Officierer og Betjente en Afgift, som siden el' vedbleven , og som forpligtiger dem til
at betaleBelnbet af en Maancds Gage ved deres forste Udnævnelse saml en Maaneds Forbedring i Gagen ved hvert
.!l yt Avance~ent til Qvæsthuset. Herved kom dette atter
Noget til Kræfter, saa at det 1727 igjen knnde modtage
alle Syge af det faste Mandskab mod at erholdeLandkosten.
Qvæsthuset var saaledes fornemmeligt Hospital, men
udredede dog tillige Pensioner ved Begyndelsen af dette
Tidsrum, I Lohet af dette blev derimod delsVirksomhed
som Pensionsanstall betydeligt udvidet. Del blev nemlig
da anseet billigt, al Offlciererne og Beljentene , "eftersom
del' dog blev afdraget dertil af deres Gager", havde nogen
Fordeel deraf, hvorfor der 1733 blev truffet den Foranstaltning, at Qvæsthuuskassen skulde betale Pensioner ikke
blot til de Offleierer og Betjente, som paa Grund af
Alderdom og Svaghed ei kunde ~jene længere, men ogsaa
til deres trængende Enkel'. 1735 udvidedes ogsaa Antallet
af de Pensioner til Mandskabet, som det t 72J val' paalagt Qvæsihuset at udrede, idet all, de trængende afskedigede kongelige Sofolk skulde være berettigede til
Pension derfra, mod at det erholdt 1 Procent af Folkenes
Landgager <» og l (.t af hver Rigsdaler, disse .fortjente
*) 1792 opblirte dette Afdrag af Landgagen , uden at dog denne

Indtægt berilvedes I)væstbuset, som siden lIen Tid taaer Belilbet godtgjort af Silelatens Fonds,
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tilsåes , hvilken sidste Afgift endnu vedvarer. Da disse
mange Pensioner bleve paalagte Qvæsthuset, blev det
imidlertid atter befriet for at modtage andre Syge end
Saarede og de, som havde smitsomme Sygdomme; for
de ovrige Syge indrettedes 1737 S!lgestuer ved Diviswnerne.
Efter denne Periode ere imidlertid forskjellige Forandringer foretagne dermed. Saaledes erholdt det 1753
en betydelig Foregeise i sine Indtægter, da Kjl)beL af
Monopolet paa aL holde eL AssistenLshuus, som deL endnu
hal', blev approberet imod en aarlig Afgift Li I Fattigvæsenet i Kjl)benhavn *). I Aare! 1777 flyttedes QvæsthuseL fra den Gade i Kjobenhavn , som endnu bærer dets
Navn, ud paa sin nærværende Plads paa Christianshavn.
t806 erholdL det atter en nye Indtægt, da der tillagdes
det 1/4 af de Officierers, Mesteres og Meslel'svendes Gager,
som i deres egne Anliggender gjl)re Beiser udenlands**),
Da Hospitalet i Nyboder 1806 val' opbygget og Divisionernes Sygestuer vare afskaffede, bestemtes det, at
alle Syge i Fredstid mod en aarlig Godtgjlirelse fra
QvæsthuseL skulde optages i Hospitalel, hvortll ogsaa
Mandskabets Familier mod en moderat Betalingfik Adgang.
Som Pensionsanstalt el'QvæsLhuset ogsaa siden hiin Tid
blevet meget indskrænket. EfteraL deL 1740 val' paalagt
Officiererne at forserge deres Enkel' i den for Landofficiererne bestaaende Enkekasse , som 1775 sammen-

"I. eller 'la Deel af OVl'rskuddet fra Assistentshuset skutde anvendes iii Pensioner for Enker efter
Silomeiel'er og Beljente, hvilket 10 Aar sudlgere forandredes
li! den bestemte aarlige Sum af 11200 Rbd.

*) 1766 bestemtes, al

**) 1819 fastsattes tillige, al en Deel Indrulleringsmulkter skulde

tilfalde QvæstllUset. - r\u er det kun paa længere Reiser i
egne AnlIggender, at Officierer , 1I1eslere og Mesterøvende maae
afgive ]/6 af deres Gager til Qvæsthuset.
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smeltedes med den almindelige Enkekasse , bestemtes det
1796, at Qvæsthuset, hvis flnantsielle Forfatning uagtet
den lange Fred val' slet, kun skulde udrede Pensioner til
de Offlcierers og Betjentes trængende Enkel', som allerede
da vare gine, men fritages for delle for Fremtiden, og
3 Aal' sildigere overtog Fattigvæsenet i KjUbenhavn
Mandskabets Pensionering mod en Godtglorelse af Qvæsthuset"),
*)

Da Qvæstbuset efter Krigen med England var gaaet endnu
mere tilbage, fritoges det 1819 for at pensionere afgaaende
Officierer og Betjente, som nu alene forsllrges af sta tskassen
og SIletatens militaire Pensionskasse, skjllndt Gageafdraget til
Qvæstbuset er vedblevet. Dog kunde alle disse Lettelser endnu
ikke opbjælpe dets finantsielle TIlstand. Det bavde uagtet sine
store Indtægter stedse en betydelig Gjæld til Siletatens Fond .
hvilken vel især havde sin Grund i dets store Udgifter i Krigstider , da det maatte serge for saa mange Syge og Saarede ;
men maaskee bar ogsaa en ikke altid heldig Bestyrelse bavl
sin Deel deri, SIlalænge denne store Gjælll hvilede paa StiFtersen, var der intet Hanh om, at den i Krigstid skulde kunne
opl'ylde sin Bestemmelse uden at kormn e i samme Pengeforlegenhed. Derfor eftergavl'S QvæsUllIuskassen 1821 Alt,
hvad den skyldte til Marinens Fond, og en ny Fundation blev
udstædt. Dpnne erklærer (!\'æsthuset alene at være stiftet
"for at indtage til Cuur og Pleie samt forsyne med alle Fornedenheder de Siifolk , som i Statens Tjeneste til Orlogs eller
i Eqviperingsfid maatte blive syge eller saarede , og beholde
dem, indtil de ere helbredede eller erklærede ulægelige" ;
"men ikke for at være et Jnvalid- eller Lemmeforpleiningshuns".

Siden 1816 optager Nyboders Hospital i FredstidSiietatens
Syge, hvorforQvæsthuuskassen fra t 830 aarligt betaler &000 Hbd.
fil dette, hvorimod Qvæstbuset staaer ledigt for i Krigstid at
modtage de Saarede og Syge, ligesom det ogsaa vedEpidemier
tienyttes til Hospital. Da det imidlertid foruden hiin Afgil1 til
N}'boders Hospital og det, som for Assistentshuset maa svares
til Kjlibenbavns Fattigvæsen, ikke bar andre ~tiiITe Udgifter
end de 13,608 Rbd., som det desuden betaler Fattigvæsenet for
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- Samtidig med, at man i Slutningen af delle Tidsrum sogte at tilskynde det menige Mandskab til at erhverve sig Kundskaber ved al forberede den senere indfOl,te
saa hensigtsmæssige ExaminaLion, fik Nogen overgaaer l
Underofficiersklassen , foretoges ogsaa adskillige væsentlige Forbedringer i Mandskabets Kaar. Allerede samme
Maaned, Christian den Sjelle besteg Thronen , saltes
Skranker' for den vilkaarlige og brutale Behandling, som
endnu herskede mod Folkene, ved den Befaling, al ingeu
vagthavende Officiel' maatte hverken med Kaarde ellel'
Stok personligt lægge Haand paa nogen Unrlerofflcier
eller Menig, men at han skulde lade dem, del' forsaae
sig, straffe af Profossen, som val' ved Vagten. Ligesom
allerede 1732 var skeet i Landetaten, tillodes det 1738
dem af SUetalens faste Mandskab, SOUl ener 14 Aars eller
længere Tjenestebleve afskedigede paa Grund af Alderdcm,
Svaghed eller lang og 11'0 Tjeneste, "al ernære sig ved
sil lærte Haandværk" og dog være frie for bergerlige
Skatter og Paalæg i Kjubstæderne saml Inderste- ug
Familieskal paa Landel 0). 1742 forbedredes de duelige
den overtagne Pensionering af Mandskabet, eier det nu over
820POO Rbd. Imidlertid er fastsat. al saasnart Qvæstbuset kan
det nden at angribe dets Grundfond (7t5POO Rbd.) , det ogsaa
skal bestride de fivrige Udgifter ved Hospitalet i Nyboder.
som nu maa have Tilskud af Soetatens Fonds,
-) t 752 udvidede Krigsart.ikkelsbrevet for Landtjenesten ved
Soetaten dette saaledes, at enhver i fast Sotjeneste staaende
Mand selv og ved sin Hustrues og sine Borns Hjælp maa for
alle Militaire "arheide med sine Hænder det. SOIll han i sin
Ungdom har lært"; Rescriptet af t 8de .\Iarts 1785 og dets Fortolkning tillader Mandskabet baade selv og ved deres Familiers
Hjælp af egne Materinlier at forarbejde og sælge til Alle og
Enhver: grove Tåier, Lærreder, Dynevaar, Dækkener, Gulvtæpper og deslige samt Rebslagerne "lette o~ ubetydelige
Piecer af utjæret, IIvidt Gods",
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Underofficierers Kaar ved en Forogelse af deres knappe
Gager.
- I Aare; 1737 nedsalles en Commission til al
revidere Sokrig,mrti/derne og lnstructiouerne saml
sammenligne dem med de bedste fremmede og derved
bringe dem til den stors; mulige Tydelighed, Orden og
Fuldkommenhed, Efterat de specielle Afsnit vare udarbeidede, bleve de 1743 medgivne Skibscheferne paa
Flaaden fol' al proves, og som Folge af de afgivne Bednmmelser skete der belydelige Forandringer deri. Det
Ophold, som Begjeringsforandrlngen og Danneskjolds
Afgang fra Marinen faa Aar efter furaarsagede. var vel
Grunden til, al delle vigtige Arbeide fOl'sl blev fuldfor!
1751; del udkom Aaret efter i del endnu gjældende
Sokrigsartikkelsbrev. Da Commissionen val' færdig med
Sdkrigsartiklerne, udarbeidede den Loven fol' Landtjenesten
ved Soetaten , ~el' offentliggjordes 1756 og findes i del
andet ligeledes enduu gjældende Krigsartikkelsbrev,
Naar man vil vurdere disse Love, maa ruan forst og
fremmest sætte sig ind i de Tidel's Aand, Man maa belænke, al Lovene maalle være saaledes, at de ogsaa kunde
holde hvervede Udlændinge i Ave; thi skjdndt Indrulleringen
val' lndfort, val' den dog ikke tilstrækkelig til at bemande
hele den store Flaade, naar ei al Koffardifart skulde
standses, saa at del' kunde gives Tilfælde, hvor hvervede
Folk vilde komme paa Skibene, hvilke; ogsaa viste sig
ntldvendigl1762, da Flaaden skulde udrustes. Disciplinen
maatte derfor være streng og Straffene afskrækkende,
ihvorvel de maa forekomme os barbariske, da mange af
de Forbrydelser, der dengang ofte fandt Sled, nu ere
uhorte, Ogsaa maa man erindre, at Skibsljenesten paa
de Tider ikke val' saa udviklet som i vore Dage, saa al
mangeBestemmelser nu ere uhensigtsmæssige. Men naar
disse Hensyn gives den rette Vægt, og Krigsartikleme
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sammenlignes med de Love, del' da gjaldt
andre
Mariner , kunne vi ikke Andet end billige, hvad en
Historieskriver ") har sagt om dem, at de ere i det Hele
velskrevne. Men paa den anden Side maa det naturligviis indrommes , al de ikke ere passende for vore Tider,
saa al den allerede længe paatænkte Omarbeidelse vist el'
helst nedvendig.
- Det har ofte i for~ums Dage været en Gjellstand
for alvorlige Strldigheder , at Skibene ikke vilde underkaste sig de Solutceremonier, del' fordredes. De Maader,
hvorpaa del' hilses tilsåes, ere: Seilstryguing, der bestaaer i at stryge eet eller flere Seil (sædvanligt de
nverste); medens et Skib eller en Fæstning passeres;
Flagnedhaling elleI' Kipning, idet Topflaget, Standeren
eller Vimpelen nedhales eller sammenholdes saaledes, at
de ikke kan blæse ud, og endelig Saint med Kanonskud.
De ovrige Hilsninger, som Flagning, Opstilling af Mandskabet i Takkeladsen. paa Bæerne eller Reiligen af Skibet,
blive kun brugte som personlige Æresbeviisninger. '
Det el' en smuk og betydningsfuld Skik at hilse det
vaiende Flag, del' el' et Symbol paa Nationalæren , som
Da
man derved viser sin Agtelse og Anerkjendelse.
Orlogstlaget nærmest repræsenterer Nalionalæren, som
Krigeren skal værne om, el' det rimeligt, om det end ikke
MI' fordres som Pligt, at Koffardiskibe hilse deres egen
Nations Orlogsflag, hvilket ogsaa fra de ældste Tider el'
fordret; dog bUI' Orlogsm~nden paa en eller anden Maade
besvare denne Hilsen. Men det el' dog især ved SammenstOd mellem forskiellige Nationers Orlogsmænd, at Salutceremonier faae en væsentlig Betydning. Det synes ikke
vanskeligt at angive, hvad del' MI' være Grundreglen for
Bestemmelser i denne Henseende, og dog hal' det varet
- ) Badens Frederik den Femtes Aarbog,
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længe, rur roan kom paa det Rene dermed. Gjælder Hilsningen nemlig Nationalæren, da maa ogsaa Reciprocitet
være Reglen (01' al Saluteren. Om den ene Nation Cl'
mægtigere eller storre end den anden, ginr Intet til
Sagen; thi dennes Nationalære el' derfor ikke mindre end
hiins, men kan fordre samme Agtelsesbeviser.
Dette har imidlertid ikke altid været erkjendt. Saalænge den dansk-norske SOmagt herte til 'de mægtigste i
Europa og besad Herredemmet over Ostersoen og de
Dele af Nordsoen , som grændsede til Rigerne, fordrede
de Danske Seilstrygning af alle i disse Farvande dem
modende Krigsskibe, uden i fremmede Farvande selv al
ville stryge Seil for noget fremmed Flag. Og ikke blot
de danske Krigsskibe gjorde disse Fordringer ; Sofæstnlngerne , især Kronborg, fordrede dem endog med endnu
storre Strenghed saavel af Krigs- som Koffardiskibe, og
gjorde kun Afkald derpaa , naar Seilstrygning ,i del snævre
Farvand blev farligt ved Modvind elle!' stærk StI'Um, hvad
da tilkjendegaves ved et Signal. Kanonsalutter besvarede
de Danske derimod mcd deres Lcsen, 3 Skud, ligesom
de Fremmede saluterede med deres Lusen.
Del Rigc, som dengang alene kunde gjul'e Fordring
paa Andeel i Herredummet over Ostersoen, val' Sverrig,
hvorfor der ogsaa med delle allerede1580, 1645, 60 og
79 aftaltes Saluibestemmelser, del' grundede sig paa Reciprocitet"). Dc andre sofarende Nationer fandt sig en
Tidlang i at underkaste sig de danske Fordringer. Men
da Englm/d i det 17de Aarhundrede under Elisabeth og
Cromvell val' blevet en betydelig Snmagt , vilde det ikke
*) Da de Svenske stedse bruge et lige Anlal Skud Hl Salut, og

tie Danske derimod el ulige Antal, var det bestemt, at de den
ene Gang skulde gives eet Skud færre, den næste Gang l Skud
Ileer li! Svar. 1820 er denne Bestemmelse forandret, 511a at
der nn svares med Skud for Skud,

SALUTVÆSENET.

187

anerkjende det Supremati over de nordlige Have, som de
Danske hidtil havde paastaaet med en Haardnakkethed ,
del' alene kunde hævdes ved Magten, og forbåd sine
Krigsskibe at underkaste sig nogen Fordring paa Seilstrygning, Flag eller Vimpel kipning Iigesaa lidt som at
give nogen Salut med Skud, som ikke besvaredes med
samme Antal; ja de gik endog over til at forlange, at
andre Krigsskibe skulde bevise dem disse Æresbeviisninger. Hollænderne fandt sig længst i den gamle Skik,
men gjorde dog Indvendinger derimod i Begyndelsen af
det 18deAa!'hundrede. Rusland var dengang endnu ingen
Silmagt og med de andre Magtet's Krigsskibe indtraf
sjeldent Modet', i det Mindste et' det ikke bekjendt, at
alvorlige Tvistigheder med dem desangaaende have fundet
Sted; rimeligvlis ere ingen Salutter vexlede , saalæoge de
ikke hleve besvarede med samme Antal Skud, og HUjet'
fortæller endog, al franske Skibe ere passerede Kronborg uden at salutere.
Da de fremmede Magter begyndte at modsætte sig
de gamle Fordriuger , vilde man under Christian den
Femte og Frederik den Fjerde uodigt give Slip paa dem,
og Iigesaa nodigt vilde man indlade sig i alvorlige
Stridigheder desangaaende. Man paalagde derfor Skibscheferne at undgaae l\~ode med fremmede Krigsskibe,
ikke at fore noget Topflag eller Vimpel, naar de vare
ude af Sigte af de dansk-norske Farvaude, og naar de
ikke kunde umlgaae at mode fremmede Orlogsmænd, da
at sætte Seilene saaledes, at ingen Strygning kunde forlanges, Jl)vl'igt paalagdes tiet dem aldrig at stryge Seil
eller Flag for noget Krigsskib, og flere blodige Optrin
forefaldt ~. den Anledning. Fæstningerne vedbleve derimod de gamle Fordringer, ja overholdt dem maaskee
endnu strengere end forlien. Saaledes skind Kronborg
under Frederik den Fjerdes Kl'ig endog ener egne
I

188

1730-46.

Krigsskibe. som forsomte at stryge for Fæstningen, og
Cheferne bleve haardt tiltalte og straffede.
Rimeligviis
hal' denne . Strenghed mod egne Skibe havt til Hensigt
derved lettere at faae Fremmede til at underkaste sig
Seilstrygningen.

Imidlertid begyndte man dog i det 18de Aarhundrede at give efter.
Saaledes tillodes det Krigsskibene 1706 og Fæstningerne 1726 at svare Skud fOl:
Skud; dog gjorde man en Undtagelse med Republikkers
Orlogsmænd. der endnu skulde kippe Vimpelen, stryge
Seil og lade sig noie med 2 Skud færre , end dl: gave.
Med Rusland, som nu begyndte al hæ\ e sig som Somagt,
sluttedes 1710 og 30 Saluttractater , som vare grundede
paa Beciprocitet"). Den Fordring til Koffardiskibe, at
de skulde stryge fol' Kronborg, indskærpedes vel paany
1730 og blev nniere bestemt; men i Virkeligheden opgav
man den, da Fritagelsessignalet næsten stedse gaves uJ;
med Hensyn til Orlogsmænd lod man denne Fordring
stiltiende bortfalde.
I Aaret 1731 udstedles el Salutreglement , som befalede, al alle Orlogsmænds Salutter skulde besvares med
Skud for Skud OU). Saaledes syntes Republikkers Skibe
ogsaa at være komne til deres Ret. Men det syntes kun
") Disse vedbteve at gjælde til 1829, da man blev enig om at
afskalfe Salutter for hinandens Krigsskibe som Pligt og tillod
Flagmænd• naar de saluteredes , at svare med 2 Skud mindre;
for Fæstningerne skulle derimod begge Nationers Orlogsmænd salutere. Ogsaa fritoges de russiske Kolfardiskibe for
at stryge Seil for Kronborg, Nyborg og Fredericia, som
det hed , paa Grund af den stærke Striim i Oresundet og
Belterne.
....) 1829 ophævedes denne Ferdrlng' aldeles,
"*") Flagmænd skulde rigtignok svare med 2-4-6 Skud l'ærre,
end de saluteredes med. Denne Bestemmelse blev fOrst ophævet 1843.
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saa; tbi Skibschefernesspeclelle Inatruetionerpaalagde dem
at forlange ikke blot Salut, men ogsaa Flagkipning og
Seilstrygning af dem, og det 1743 udstædte Salutreglement gjorde atter denne Fordring til en almindelig Bestemmelse, som ogsaa Hollænderne, efter hvad det'berettes,
fandt sig i. Forst ved Krigsartikkelsbrevet af 1752 faldt
disse Fordringer til republikanske Skibe bort paa Flagog Vimpelkipniog nær , som vedvarede til 1802, efter
hvilken Tid de behandles som andre Magters Orlogsmænd, med hvilke ikke særegne Saluttractater ere
sluttedes).
- Indtil denne Tid synes det at have været overladt
den Commanderende at fastsætte Signalsystemet, der
skulde bruges under hans Commando. Men da derved
fremkom en Uregelmæssig-hed i Signaleringen, som, især \
naar flere Eskadrer stedte sammen, foraarsagede ol'de~,
indfårtes 1143 en almindelig Signalbog for Flaaden. (
Aaret 1756 omarbeidedes denne af en dertil nedsat Commission , og eftarat være provet blev den approberet til Brug
for Sumagten og brugtes, indtil Flaadens nuværende ,
ogsaa af en Commission udarbeldede Signalsystem 1799
indfurtes. Ved dette sidste afskalledes de tidligere forskjelligt farvede Signalllage og kun lyse og mnrke Stutog Splittlage, Vimpler og Standere anvendes, eo Fordeel,
som vort Signalsystem endnu har fremfor flere andre
*) Denne Bestemmelse gjentoges 1820, saa at nu alle Orlogs-

mænd skulle svares med samme Antal Skud, som de salutere
med, hvortil 1843 den Bestemmelse er fliiet, at naar et
fremmed Skib soluteres , dets Nations Flag skal heises paa en
af Toppene, flirend Salutten gives.
Fordringerne til Koffardiskibene at stryge Seil for Orlogsmændene er eflerhaanden stiltiende folden bort, og ved Salutreglementet af 1843 er bestemt, at Kolfardisalutter skulle
besvares med 5, 3 og 1 Skud.
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Nationers. 1809 el' ogsaa udkommen en Signal bog for
Boflottillen O).
- De store Forandringer, som Danneskjold foranledigede, undiode ikke at vække Utilfredshed hos Mange, som
hans Foranstaltninger vare imod. Allerede i Aaret 1737
skildrede et anonymt Skrift til Kongen de skele FOI'andringer deels som unyttige , deels som uhensigts.
mæssige og for al erfare, hvorvidt delle val' grunder, lod
Kongen Forfatteren offentligt opfordre til inden 6 Uger
at forsvare sin Paastand for en dertil nedsal Commisslou.
Da imidlertid Ingen meldte sig, og Skriftet efter Danneskjolds Forlangende val' undersogt af Admiralitetet og
Generaleommissariatet, som begge erklærede de foretagne
i Skriftet omtalte Foranstaltninger fol' nyttige og hensigtsmæssige, blev det anonyme Skrift offentligt brændt paa
Holmen af Skarpretteren, og Alle og Enhver advaret mod
at fremkomme med urigtige og ubeviislige Beskyldninger.
Delle frugtede imidlertid ikke længe; 4 Aal' efter
'gjordes et nyt Angreb paa Danneskjold , kun under en
anden Form. Imedens han nemlig i Aaret 1741 var i
Glikkstadt fol' at besigtige de del' foretagne Arbeide» til
Soeqvipagens Indretning, bragtes Rygter i Omlnb, at
Flaadens Tilstand ikke val' saa god, som Beretningerne
til Kongen skildrede den.
Ved sin Tilbagekomst til
KjUbenhavn erfarede Danneskjold af Kongen selv, at det
val' denne berettet, at Danneskjold blev fUl't bag Lyset af
Admiral Suhm, Capitain Schumacher og Andre. Kongen
nedsatte derfor en Cornmission , bestaaende af Admiralitets- og Generalcommissariats-Deputerede, for niiiagtigt
at undet'soge Somagtens Tilstand. Efter næsten 7 Maane*) Siden 1829 bruges ogsaa hos os en af Comcapt. L, J, Rolnle

udgiven TeJegraphordbog. signalsystem for HollottiJIen.
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ders streng og nniagtig Undersugelse af Flaadens Tilstand
indsendte Commissionen den Beretning, at Alt var i fuldkomment god Stand, og at de ubetydelige Mangler, som
hist og her fandtes, kunde afhjælpes i mindre end 14 Dage.
I Kongens Navn advarede Commissionen derefter offentligt Enhver, især dem, som herte under Snetaten, under
deres Chargel's Fortabelse og anden haard Straf mod
at udbrede ubeviislige og skadelige Bygter om Sumagtens
Tilstand; men dersom Nogen kunde bevise Noget, som
val' til Skade for Kongens Tjeneste, skulde han med
Navns Underskrift melde det til Kongen. Christian den
Sjette tilkjendegav desuden Danneskjold sin Tilfredshed
med hans Bestyrelse og viste ham og hans Underhavende
sin Naade ved af Materialfondet at bevilge til Danneskjold , saalænge han levede, U200 Bbd, aarligt (hvilket
skulde ansees som 1 Procent af det, del' ved hans gode
Administration val' spal'et af de lil Holmen bestemte
Penge) og tilsige bans Enke 6400 Rbd.; som Tillæg til
deres Gager erholdt Holmens Chef Suhm 1600 Rbd.,
Takkelmester Sclunnacher 640 Rbd. og Overskibsbygmester
Turesen 160 Rbd. sarligt.
Da Danneskjolds Fjender ei ved disse Angivelser
kunde styrte ham, sngte de at afholde Kongen Ira at
beskjæflige sig saameget med Snetatens Anliggendet', som
referedes af Danneskjold. Under Foregivende af, at det
anstrængende Arbeide virkede skadeligt paa hans ei stærke
Helbred, bragtes deL ogsaa dertil , at Christian den Sjette
afkortede Danneskjolds Referater til et Qvarteer; men da
Forretningerne derved standsedes , gjorde Danneskjold
efter 3 Maaueders Forlub Kongen opmærksom paa de
mange uafgjorte Sager , hvorpaa den samvittighedsfulde
Monark udbrnd : " Jeg Cl' bleven saaledes straffet denne
Gang, at jeg ikke tiere skal trække saa Meget paa mig";
og nu maalte Danneskjold hver Dag referere, indtil Alt
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var afgjort. Under det Paaskud , at Sbluften virkede
skadeligt paa hans Helbred, lykkedes det ogsaa at afholde
Kongen fra sine stadige Besog paa Holmene, og ml,ln
benyttede delle til at fortælle ham, at Arbeidet vat' gaaet
i Staa, og at Intet blev udfort, Da flere Skibe imidlertid
vare blevne færdige til at IUlJe af Stabelen og derfor skulde
gives Navne, hvilket dengang forst skete, naar de bleve
s,alle i Vandet, bad Danneskjold Kongen at bestemme
disse, hvortil (denne yttrede , 'at det næppe .hastede.
Danneskjold anmodede blot Kongen om selv at overbevise
sig, hvor nær Skibene vare. Christian den Sjette lod
sig nu ikke længere afholde fra at see med egne bine,
og da han næste Dag kom paa Holmen og fandt, at Alt
havde været i sin sædvanlige Virksomhed i den Tid, han
ei havde været der, vendte han sig til sit Fslge , gned
sine Gine og sagde: "Jeg vecd ikke om mine Gine
slaae feil, men mig synes dog, al her forrettes en Deel
Arbeide". For al godtgiure Danneskjold den mod ham
nærede Misll'o skjænkede Kongen ham Dagen efter sit
Portrait, Indfattet i Brillanter, til a~ hære paa Brystet.
I Begyndelsen af Aaret 1743 klagede Suhm til Kongen
over, at Havnen ei val' i den Tilstand, som det var meldt.
Denne kaldte ham, Danneskjold, Havnemesteren (Commandeurcapitain Dumreicher) og Naviganonsdlrecteuren (Capitain Wegel'sltlff O ) , del' nyligt havde opmaalt Havnen, for
sig. Da Suhm ei kunde bevise sin Angivelse, men f01'langte en Undersngelsescommission nedsat, svaredekongene
"Jeg har havt altfor mange Commissioner ; IIU vil jeg
selv engang væreCommissarius. De veed Admiral Suhm,
hvad jeg tilforn har befalet, og fOlgelig deres Skjæbne.
De skal aflevere det, de som Holmens Chef har under
*) Opmaalingsarbeiderne

dlreeteuren,

lededes paa de Tider af NavigatIons-

I
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Hænder til Grev Danneskjold, og af Dem, Grev Danneskjold, kræver jeg siden Regnskab derfor" *).
Med Grund skjænkede sjette Christian Danneskjold
sin Tillid; han var en sjeldenl dyglig, utrætteligt virksom
og fuldkomment uegennyttig Marinebestyrer, og del val'
fortient, at Kongen benaadede ham med Ærestiller saml
gav den ei rige Mand Midler til al gj/)re sil Huus til el
gjæstfril og behageligt Ophold for Marinens Offlcierer.
Men at Danneskjold den 22de Juni 1743 blev udnævnt li!
Generaladmirallieutenant og overdragen Commandoen af
den udrustede Flaade, syntes i 'det Mindsle farligt. Thi
dersom det val' kommet til AlvOl' med Flaaden, er det
ikke sandsynligt, al denne under en Anrorer, der saa al
sige aldrig havde været paa Soen og Intet kjendte li! den
practiske S/)tjenesle, kunde have opfyldt sin Bestemmelse.
- Efter hel' at have fremsat de vigtigste Foranstaltninger, som fandt Sted ved Somagten i delte Tidsrum,
") Efterat Danneskjold i den paaflllgende Periode var beriivet sIn
Post ved Marinen, fremstede hans Modstandere for at kuldkaste
bans Foranstallninger. Men da viste det sig , bvor fortrinlige
disse vare. Saaledes angav Rebslagerlauget i KjObenhavn
2 Aar efter Danneskjolds Afskedigelse, at det paa Holmen forfærdigede Tougværk Ikke var saa godt, som det burde være l
og at den gamle hollandske Maade , hvorefter der fllr DanneskjoIds Tid blev arbeldet paa Holmen l var bedre end den indfllrte kostbarere engelske Metbode. r denne Anledning nedsattes en Commission • som i 3 Aar foretog vldUotlige Prover
og UndersOgeIser ; lfillge disse afgaves den Erklæring, al
Tougværket var bedre efter den engelske end efter den
hollandske Melhode l at det paa Holmen forfærdigede overgik
det, som blev fOJ:arbeidet i Byen, at derfor den af Rebslagerlauget skete Angivelse var ugrundet og dets Oldermands Fremgangsmaade ved Undersilgelserne havde været "svigagtig",
bvorfor ban blev tiltalt af GeneralllskaIen. (Treschows DanneskjoIds Blograpbie.)
(18)
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skride vi til at see, hvortil Krigsskibene under Christian
den Sjettes fredelige Regiel'ing brugtes.
Ligesom tidligere holdtes i denne Periode Vaglskibe
ved Helsiugåer og i Storebelt , som tillige besorgede
Qvarantaineopsynet i disse Farvande 'il'J. Paa Kjobenhavns
Rhed besørgedes Vagtskihsfjenesten og Qvarantaineopsynet
Ira Batteriet Trekroner , saalænge dette val' brugeligt:
men da Skibene, del' dannede det, 1734 vare saa
forfaldne, al Ingen kunde opholde sig ,11'1' ombord,
blevet eget Vagtskib udlagt paa Bheden,
Til disse
Vagtskibsposn-r brugtes Fregatter, Snauer og Brigantlner ,
og naar disse undertiden paa kort Tid sendtes paa ell
eller anden lille Expeditiou , henlagdes i deres Sted et
mindre Krigsfartåi paa Stationen.
Ogsaa til Oadeuerne« Ovelse udsendtes Ira Aarcl
t 738 aarligt en Fregat paa et Sommertogt i {)ster- eller
Nordsnen Ol)) undlagen i Aaret 1743 og 46, da storre
Udrustninger fandt Sted, og Cadetterne gjorde Tjeneste
paa de udrustede Skibe.
Med Chalupper foretoges i
Aaret 1737 Evolltlio7fsijvp[spr paa Kjobenhavns Rhed.
De kongelige Lasulraqere , SOIll henlede Såetarens 1"01'nodenheder , bleve fra t 735 commanrlerede af Offlcierer
veIse og Kundskab til
for derved ål forsk affe disse
Fædrelandets Farvande , i hvilken Hensigt ogsaa Cadetter
medgaves Lastdragerne.
Til at convotere Troppe.' og Sofolk , som sendtes
mellem Rigerne og Proviudserne , og for at afværge Toldsvig udsendtes ogsaa i dette Tidsrum enkelte KI'igsskibe.

o

~)

Da Fregatten Charlotte skulde seile fra Vagtskibsstationen ved
Helsingller iii KjlibenlJavn for at oplægges , forllste dette Skib
den 21de Januar 1737 i en Storm paa Saltholmen.
- ) 1742 og 44 gjorde Cadetlregatten 2 Togter, og 1745 var en
Snnu Cadetsklb pua 2 Togter .
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De Resultater, som erholdtes ved de hyppige Be-

seilinge'f, del' fandt Stecl i denne Periode , ere all tidligere
anfårte , og vi ville hel', hvor del kun kommer an paa de
Udrustninger , del' fandt Sted, hlot bemærke, at der
fra 1731-41 næsten hvert Aar udsendtes flere af de
storre Skibe i denne Hensigt. Ogsaa beseiledes de nye
Brigantiner og Galeler.
J Aaret 17a3 overforte 2 Linieskibe, 2 Fregatter og
2 mindre Skibe fOl'St i Juni Kongen og hans Folge fra
Frederikshavn til Norge og vendte efter iglen at have
fOrt ham til Danmark IOl'st i October tilhage til Kjobenhavn.
FOl' at vaage over Monopolhandelen og Fiskerirettiqhederne paa Gron:tand, Island og Færtterne sendtes
i Aarene 1736 og 37 en Fregat til Gronland, der havde
Ordre til Olll behovedes med Magt at afholde de hollandske
Kjobmænd, SOIll flittigt besngte dette Land, Ira Handel
med Gronlændel'ne paa 10 Mile nær Christianshaab , samt
1740 en Fregat til lslasul og Færtterne. I October
hjembragte delle sidste Skib 6 hollandske Fiskerhukkerter,
som af Retten i Jsland vare conlIskerede , og som solgtes
i Kjobenhavn. Fregattens Chef erhohlt 1/4 Deel af Belobet som Douceur, En Cadet og 5 Matroser, som havde
besat en 7de Hukkert, bleve overmandede af de ombordblevne Hollændere og' fOl'te til Amsterdam, hvor man
holdt dem i Fængsel, indtil de Bepressalier , der toges i
Kjobenhavn paa de dertil bragte Hollændere, bevirkede
deres Frigivelse, hvorefter hine ligeledes salles paa
fri Fod.
- Under de europæiske Somagters indbyrdes Krige
havde Tyrkerne og Maurerne paa. Africas Nordkyst forskaffet sig en fer Handelen i Middelhavet hoist fal'lig Magt.
Deres valseilende og stærkt bemandede Kapere sværmede
omkring overalt, saa at intet ubevæbnet Skib var sikkret
mod al blive deres Bytte og Besætningen for deres haarde
(13*)
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Slaveri. Dette Uvæsen havde taget saamegenOverhaand,
at det med Magt kun lod sig udrydde, hvis Europas
Somagter havde forenet sig dertil, Men desværre ydede
den europæiske Politiks indbyrdes Jalousi Rovet'ne om
end ikke aabenbar , saa dog hemmelig Understottelse •
saa at ingen Enighed til at bekæmpe dem vat' mulig, og
de Stater, som vilde sikkre deres Handelstlag mod Barbareskerne , maatte derfor giore dette vecl Tractater,
hvorved Soroverne betingede sig Foræringer.
For at sikkre Sotarten i Middelhavet kunde det fjerne
Danmark ei holde Krigsskibe del', og selv ved den
activeste Convoiering val' det let muligt, at de smaae og
lette Barbareskfartoier fl'a deres Smuthuller kunde opsnappe
Koffardiskibe, hvis Værdi langt overgik Foræringernes.
Vilde man haveSMart i Middelhavet, maatte man saaledes
beslutte sig til at træde i Underhandlinger med SOI'overne,
og da det laa Christian den Sjette paa Hjerte, ligesom
han ved Kjobet af St. Uroiæ: havde givet sine UndersaaUer Leilighed til al udvide deres SOfaI" Iii Vestindien,
ogsaa at forskaffe dem Adgang lil Middelhavet, hvol'ft'a
Frygten for Barhareskerne hidtil havde saa godt som
udelukket dem, saa indlededes 1745 ved Justitsraad
Hansen Underhandlinger med Algier, del' var den
mægtigste og farligste af SOI'Overstaterne, og for at givp.
disse Underhandlinger Vægt sendtes en Fregat til Middelhavet, Men Algirenerne kjendte ikke Danmark som Somagt
og gjorde sig kostbare, hvorfor CommandeurU. A, Greve
af Danneskjold-Samsåe med 3 Linieskibe det paafolgende
Aal' i Mai Maaned udsendtes for at vise, at man havde
Midlel' til at tvinge dem til Fred, Dette var ogsaa tilstrækkeligt , og efterat Danneskjold tilligemed Commeroeraad L. de Hammeken og Capitain Sivers den 10de August
1746 havde sluttet Tractaten med Algier, kom Eskadren
om Efteraaret igjen tilbage til KjUbenbavn, uden at noget
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Videre var forefaldet. Frederik den Femte sluttede senere
lignende Tractater med Tunis, Tripolls og Marokko;
derved lagdes Grunden til den viglige Fragtfart , SOIll
under det danske Flag sildigere dreves med saa megen
Fordeel i Middelhavel.
.
- Den fOl'sle Grund lil Udrustninger mod Fremmede
i denne Periode vare de Stridigheder , SOUl opstode med
Hamborg i Anledning af Mynl1'eductioncn, som val' foretagen under Frederik den Fjerde. Disse foranledigede
nemlig, al 2 Linieskibe og 1 Fregat i Am'el 1734 krydsede
i Nordsoen ,Inol' de opbragte nogle hamborgske Skibe,
af hvilke den Eieudom, som lilhol'le Fristatens Indbyggere, blev udtagelog confiskeret Iilligemed Skibene
som Repressalien for de Tab, del' IiII'Oiedes Danmark
derved, al Hamborgerne nedsalte den danske Mynt. Del
paafolgende Aa.' udsendtes i Juli Maaned aller en Fregat
til Nordsoen , som fikst i August fulgtcs al' Linieskihel
Prindsesse Charlntte Amalie og midt i samme Maaned af
Linicskibel Oldeuborg , fol' al krydse efter hamborgsko
Skibe og især for al opsnappe 16 fra denne Stad udsendte Grnnlandsfarere paa deres Hjemrelse. Prindsesse
Charlotte Amalie vendte imidlerud efter 6 Ugers Krydstogt
uden Ordre tilhage til Kjåbenhavu , hvorfur Chefen
Cummandeurcapitaiu F. Hoppe blev atlost og Skibel igjen
udsendt unde,' en anden Chef. Hoppe blev af en Generalkrigsret domt fra sin Charge, Iordi han ikke havde 410Idt
sig i del for hans Expedition meesl passende og hensigtsmæssige Farvand, ikke havde sngt al forene sig med den
tidligere udsendte Fregat og dertil havde forladt sin
Post, omendskiondt de Gronlandsfal'er'e, hvorefter han
især var udsendt, kunde ventes paa den Tid; desuden
havde han ikke overhalel de Skibe, han havde modt ,
selv ikke engang en Gronlandsfarer , som han havde
truffet paa, Det lagdes ham ogsaa til Last, at han ikke
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havde forskalfet sig den Proviant, han manglede, i Norge
og da strax begivet sig- tilbage lil sin Station istedetfor
at seile iii Kjobenhavn. Kongen Iormildede imidlertid
Dommen til, at han sknlde miste sin Anciennetet og være
den Yngste i sin Klasse; men allerede det paafOlgendeAal'
erholdt han denne igjen og avancerede 1738 til Schoutbynacht, Imidlertid krydsede Skihene den ovrige Tid af
Aaret i Nordsoen ; men det lykkedes dog Gronlaudsfarerne at undgaae dem, uagtet de fra October holdt sig
i Farvandet udenfor Elben. Ei heller haves del' Efterretning om, at der delle Aar opbragtes noget af de
hamborgske Skibe, formodenlligt fordi disse havde fOI'synet sig med hollandske Papiret', der maatte respecteres.
Conventionen af 28de April 1736 endte endeligt Striden
med Hamborg saaledes, at den hamborgske Mynt gjorde s
lig den danske, og at Danmark erholdt udbetalt en Sum
Penge som Erstatning for de i denne Anledning foretagne Udrustninger.
- Den vigtigste Anledning, i hvilken en storre 80magt blev udrustet under Christian den Sjette s Begierlng,
var Thronfolgervalget, som 1743 fandt Sted i Sverrig ,
da Ulrika Eleonoras og Friderich af Hessens Ægteskab
forblev barnlost. En Deel Svenske, fornemmelig Geistligheden og Bondestanden, især de stridbare Dalekarler ,
nnskede ved denne Leilighed at forene de skandinaviske
Riger og sogte derfor at faae Valget til al falde paa den
danske Kronprinds.
Men del mod Danmark endnu
stedse fjendtligt sindede holsleen - gottorpske Huus modarbeidede delle og onskede at sikkre en af dels egne
Prindser , Adolph Friderich, Sverrigs Krone , saa at
aller hel' Danmarks og Holsleens forskjellige Interesser
stedte sammen, og da Kelserinde Elisabeth havde kaaret
den holstenske Hertug OarlPeter Ulrich til sin Eftel'foJger,
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vandt derved det holstenske Parti Understottelse i det
russiske Cabinet.
For at styrke sin Sons Parti i Sverrig opstillede
Kong Christian 2 Armeecorps paa den norske Grændse,
som under Kronprindsens Anforsel skulde foretage et
Indfald i Sverrig, og truede Skaane med en Flaade og et
andet Troppecorps, til hvis Overforsel de fomOdne Transportskibe sattes i Reqvisitiou i begge Riger', og endog
fremmede Skibe bleve stoppede. I Juni laae under Viceadmiral R. Krags Commande 12 Linieskibe, 6 Fregatter
og 2 Brigantiner seilklare paa Kjobenhavns Rhed, og da
denne Eskadre i Begyndelsen af September blev forstærket med 6 Linieskibe , heisede den nye Generaladmirallieutenant sit Flag ombord paa det tidligere saa
haardt bednmte Linieskib Christianus Sextus. OmendskjOndt Flaaden val' fuldkomment lærdig til at gaae tilsoes , sendtes dog kun 4 af Fregatterne og 1 Brigamin
tilOstersoen for at holde Oie med de derværende russiske
og svenske Flaader , og midt i Dctober oplagdes den
alter paa 4 Linieskibe nær, som fOr'sl besejledes paa
Kjogebugt *).
FOl' at være i Beredskab tidligt det næste Foraar
blev Flaaden oplagt som i Krigstid, saa at kun det bragtes
i Laud, som val' udsat for at bedærves ombord. Men
-) Etlerat disse vare komne tilbage, udsendtes det af Barbe
byggede Linieskib Elephanten og Benstrups Tre Lover med
det /715 paa Kolbergerheide erobrede Sodermanland, som man
for at beholde denne Trophæ havde ladet Barbe ombygge,
SlIdermanlnnd kantrede under Eqviperingen indenfor Bommen,
men blev dog igjen optaget. At det saaledes ikke kunde bære
sin Reisning uden Seil, var et slet Forvarsel for Beseilingen ;
denne faldt ogsaa saa uheldig ud, at Skihet ansaaes for ubrugeligt som Krigsskib og nogle Aar ener skjænkedes Ul det
asiatiske Compagnl. De paa dets Ombygning anvendte Penge
vare saaledes spildte.
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det lykkedes imidlertid den svenske Ambassadeur Grev
Tessin at gjore det indlyseude fol' Christian den Sjette,
at hverken Rusland eller Somagterne vilde tilstede en
Forening af de skandinaviske Rigel', fordi de ikke vilde
see begge Kyster af Oresundet under een Krone, den
samme Grund, del' 1660 skilte Danmark ved Skaane, og
som Iorhindrede, at den tabte Provinds gienvandtes under
Chri tian den Femte og Frederik den Fjerde, Christian
den Sjette ane1'/riendle derfor Adolph Fridericlis Valg
til Thronfulger i Sverrig, mod at han frasagde sig de
Fordringer , Prindserne af det holstenske Huus endnu
gjorde paa Slesvig, og lovede at medvirke iii det l\lageskifte af den fyrstelige Andeel af Holsteen mod Oldenborg
og Delmenhorst , som allerede Grilfenfeldt havde projecteret , men endnu forhindredes ved Storfyrst Carl Peter
Ulrichs fjendtlige Sindelag mod Danmark, og som fOrst
efter dennes Dåd kom istand til Held for begge Parter,
- Efter en næsten 16-aal'ig Regjering dode Christian
den Sjette den 6te Asupu! 1746. Professor J, Moller
har allerede i "Mnemosyne" giendrevet den vI'ange Opfattelse af denne Konges Characteer og Regjering, som
Riegels havde misbrugt sit Talent til at forskaffe en saa
beklagelig Udbredelse i Fædrelandet. Mnemosyne skildrer
Christian den Sjette i sin sande Skikkelse saaledes, som
han i flere tusinde egenhændige Optegnelser, der opbevares i det kongelige Geheimearchiv, viser sig for os.
Den Al'beidssomhed, Retsindighed og, om end undertiden
misforstaaede, dog stedse oprigtige Gudsfrygt, del' fremlyse overalt af disse Blade, maa aftvinge Enhver ærefrygtsfuld Holagtelse og bernve den fritænkende Frederik
den Stores bidende Bemærkning om denne Konge sin
Braad,
Hvad Sumagten angaael', have vi i det Foregaaende
seet, at Christian den Sjette fulgte den rigtige Grund-
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sætning at henlægge Alt Sovæsenet vedkommende under
Autoriteter, hos hvem del' kunde forudsættes nautiske
Kundskaber, ligesom del et' viist , hvorledes han ophjalp Marinen verl at tilstaae den de Iornodne Pengemidler, Han havde stedse Tilsyn med, hvad del' foretoges,
besegie stadigt Holmene og val' del' tilstede ved
alle vigtigere Lelligheder. Uagtet hans Helbred var
svageligt, arbeidede han dog utrætteligt i alle de Sager,
. der kom til hans Argjikelse, og hvor væsentlig Deel, han
havde i de mange nyttige Foranstaltninger , som fandt
Sted under hans Begjeriug, sees ikke blot af hans efterladte Optegnelser, men tillige deraf, at del' irolge Treschow
fandtes ikke mindre end 300 egenhændige Breve og
Resolutioner af Kongen efter Grev Danneskjold.
I det kongelige Geheimearcbiv opbevares de i "Danske
Magazin" (3die Række, III, 38-41) trykte, egenhændige Optegnelser om de vigtige Forandriuger , som
foretoges med SIletatens Bestyrelse i Aaret 1735, da Soog Landelatens Krigscancellier adskiltes, Holmens Chef aflastes, og Danneskjold begyndte at hæve sig, Af en af
disse Optegnelser Iremgaaer .det , at Overkrigssecretair
Lovenem allerede el' bleven dimitteret fra Soetaten eller
i al Fald var at ansee for entlediget samtidig med Billes
Afgang fra Holmen, del' som anfUrt fandt Sted den
26de Marts 1735, og da Danneskjold rorst blev udnævnt
til Oversecretair den 23de November, hal' Kongen altsaa
i ViI'keligheden ingen Ooersecretair havt i de mellemliggende 8 Maancder, hvilket afgiver et interessant Beviis for, hvorledes han rorst har villet lære Danneskjold
at kjendc, fOr han betroede ham en saa vigtig Post.
Forst da han havde overbeviist sig om hans Dygtighed,
da den Flagmand, som nærmest kunde komme i Betragtning, Admiral Bosenpelm , ikke var bleven ham fordeelagtigt bekjendt under den benstrupske Sag, og da der
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blandt de oVl'ige S åofflcierer ingen fandtes, som besad
den for en Administl'atol' nedvendige Færdighed i, at fOre
Pennen, valgte, Kongen ham til sin Marinechef. Ved sin
videnskabelige Dannelse og militaire Tact retfærdlggiorde
han Kongens Valg, og vi ville i den fOlgende Periode
faae Leilighed til at erfare , at Christian den Sjette havde
Ret i at foretrække Danneskjold for Rosenpalm. Men
hvormegen Yndest, Kongen end skjænkede sin dygtige
Intendant, have vi dog seet ham som en klog og forsigtig, Fyrste endog i egen Person at underkaste de
Klager' over' denne, som kom til hans Kundskab, en noiagtig Provelse. At han imidlertid 1742 syntes at troe
den Bagvaskelse, at Arbeidet paa Holmene gik i Staa,
naar Kougen ei selv paaskyndede det, kan dog ikke
billiges, da et enkelt Besog del', hvilket dog næppe kunde
have skadet hans Sundhed, jo kunde have underrettet
ham om Sandheden; men om end Christian den Sjette
hal' feilet deri, saa have vi af det Foregaaende seet, at
han senere rigeligt holdt Danneskjold skadeslos.
Ved at betlomme Christian den Sjettes Fremfærd
mod BCllSlmp og Liuken. maa det vel tages i Betragtning, at det foregik i en Tidsalder , hvoI' Ludvig den
Fjortendes ""etat, cest moi" VaJ' tiet ene gjældende, og
hvor Embedsmændene blot betragtedes som Kongens
Tjenere, Derfra hidrorer vist især den strenge Behandhng, som disse Mænd maatte lide for den Djærvhed,
hvormed de forfægtede deres Anskuelse ligeoverforKongens,
hvilket i hine Tider blev betragtet som forbryderisk. Vi
have dog ogsaa seet, at Christian den Sjette atter sorgede
Ior disse Martyrer , da han syntes at de havde udsonet
deres Brede mod den fornærmede Majestæt.
At han af Hensyn til sin dygtige Marinechef tilstod
dennes Slægtninge Fortrin for deres Iigesaa duelige
Kammerater kan undskyldes med Tidsalderens aristokratiske
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Tænkemaade, og at han betroede Flaadens AnfUrsel til
den usnkyndtge Danneskjold , kan man ikke fordomme,
saalænge det endnu er uafgjort, om Flaaden skulde være
mere end en Demonstration paa Kjobenhavns Rhed, og
muligt hal' Kongen havt i Sinde, hvis det skulde komme
til Alvol', da at bruge en mere erfaren Anforer.
Efter del saaledes Udviklede mene vi med skjellig
Grund al kunne slutte denne Periode med den Paastand:
den domsk - norske Flaades Gjenfodetse og .Marinens
Reorganisat-ion skyldes Kong Christian den Sjette.

v.
Kong Fl'ederik den Femtes Reglel'ing Cl'a
1746-65,
Da Danneskjotds kongelige Beskytter val' dod, sogte
hans Modstandere at styrte den mægtige Marineintendanl.
Hans herskesyge og stridige Characteer i Forbindelse
med den Maade, hvorpaa han behandlede dem, som ikke
vilde båie sig for ham, medens han fremdrog og begunstigede sine Slægtninge og Tilhængere, kunde ikke
finde Undskyldning hos Frederik den Femte, der ikke
vurderede hans Dygtighed saa hoit , som hans Fade.'
havde gjort, og ved Thronsklftet tiltog derfor Modpartiets
Indflydelse betydeligt. Dette bestod ikke blot af'Dauneskjolds
Modstandere i Mal'inen, men ogsaa af en Deel Andre,
som enten ansaae sig selv fornærmede eller den Stand,
hvortil de horte , forurettet derved, at han sogte at
bringe alle Forvaltnlngsgrene , som horte til Sovæsenet
under Marineadministrationen.
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Nu syntes det gunstige Oieblik at være kommen til
al styrte den stedse niere og mere om sig gribende
Intendant; thi den unge Konges Hovedbestræbelse val'
at iudfåre Besparelser for at betale den af hans Fader
efterladte Gjæld, og da Somagten havde kostet mere
under Christian den Sjette end i Fredsaarene under
Frederik den Fjerde, kunde delle bruges som Anke mod
Danneskjolds Bestyrelse.
Kongen erindrede imidlertid
endnu, at Flaaden under hiin var gienfudt , ellerat denne
havde ladet den gaae til Grunde af Mangel paa de 1'01'nodne Pengemldler , og da han vilde vedligehohle, hvad
hans Fader' havde ellerladt ham, holdt han i sine fOl'ste
Begjerlngsmaaneder paa Danneskjold.
Men Ila den i
mange Aar ældste Flagmand, Admiral Rosenpalm, lovede
at holde Somagten i fuldkommen god Stand med 160000 Bbd.
mindre aarligt , end del' eller Danneskjolds Forslag val'
normeret af Christian den Sjette, laante Kong Frederik
villigt Ol'e dertil og lod sig Planen forelægge.
Denne gik især ud paa at afskaffe lntendantposten,
samle begge Suetutens Cellegier i eel, indskrænke Matel'ialfondet, inddrage Indrulleringens Officiersposter og overdrage disse til de i den active Marine staaeude Officierer,
reducere de raste Styrmænd og afskaffe deres Lærlinger,
indskrænke Holmenes Haanrlværkere og afkorte Offieiererne
og Betjentene af deres Gager.
Da Danneskjold erklærede , at han med disse FOl'andringer ikke kunde tjene med Nytte, blev han den
18de November 1746 entlediget fra Marinen med sin
Generuladmirallieuteuants Characteer og den Pension, som
Chrislian den Sjette 1742 havde sikkret ham (S. 191).
Dog unddrog Frederik den Femte ham ikke sin Naade,
men beviste ham denne, idet han ved sin Kroning gav ham det
blaae Baand, ledsaget af den Bemærkning, "at den Elephant,
SOIll sendles , var den, som Kong Christian den Sjette
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selv havde baaret, og at Kongen troede, at den derfor
vilde være ham dobbelt kjær"*').
Man gik nu over til al indrette Alt eller Rosenpalms
Plan.- Det er tidligere oplyst, at der hidtil hvilede den
Embedspligt paa Flagmændene , uden videre GodtgjUreise
at have Sæde i Admlralitetet , som forestod Marinens
Commando og Jurisdiction, medens Generalcommissariatet
sorgede for Somagtens Fornodenheder , Oeconomie og
Regnskabsvæsen.
Nu samlede man Administrationen
i et combineret Admiralilels- og GeneralcommissarialscolZ,'gium, hvem Commandoen og Bestyrelsen af Somagten overdroges , og hVOJ'i 3 militaire ~og 3 civile
Deputerede ansattes **). Det ophorte saaledes at paaligge Flagmændene som saadanne at have Sæde i Admiralitetet, hvorimod de militaire Deputerede erholdt Tillæg til
deres Gager for de dem i Cellegiet paalagte Forretninger.
Et samlet Collegium bor vist ubetinget foretrækkes
fremfor 2 særskilte, naar blot de militaire og civile Elementer deri ere tilbårligt afpassede. Men dersom denne
Ligevægt ei er tilstede, og det civile Element, del' som
ollest maa være det militaire overlegent i administrativ
Dygtighed, faaer Overvægten , kan det ikke feile, at
Marinens vigtigste Dele, den nautiske og den militaire,
derved maae lide.
Det horer saaledes til et samlet
Collegium, at der Indrommes hvert åf de 2 undvendige
Administrationsgrene den endelige Bestemmelse i sit
Departement, og da dette ikke altid kan ventes at skee
ved Overeenskomst, bor det vistnok ved Lov fastsættes.
Det 1746 oprettede Admiralitets- og Generalcommissariatscollegium blev dannet af et lige Antal militaire og civile
4) Treschows Danneskjolds Bingrapble.
**) I Collegtet havde desuden en militair og en civil Assessor
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Deputerede, og begge Collegiets Elementet' erholdt lige
Indflydelse paa alle Sager, hvoraf fulgIe , al Personlighellerne havde Letligbed til at gjike sig mere gjældende
end onskellgt var. Ved lndf'orelsen af denne nye Marineadministration begik man desuden den Feil at lade
Etatens Refl'l'enL hos Kongen, Overkrigssecretairen "'),
tillige være den ene Civildeputerede, hvad del' maatte bidrage til at give det civile Element i Collegiet den ovenV/'I sogtl' man al
omtalte lidet onsketige Overvægt,
raade Bod herpaa verl at gjol'c den fOl'str. l\'Iilitail'deputel'ede
til Collegiets Formand, ligesom man gav ham et Tillæg
af henved 2000 Bbrl, fol' at sæUI' ham lsiund iii al
repræsentere Marinen.
Men det viste sig snart, at (f1'1I/' ikke val' tilstrækkeligt, thi en Mængde Misgl'eb bleve begaaede. Allerede
samme Aal' mistede Flagmændene den Rang , Christian
den Sjette 2 Aar tidligere havde givet dem i Lighed med
Landetatens tilsvarende Charger- ......); del paafOlgende
Aa/' nedsattes de store Skibes Antal, som man meente
at kunne erstatte ved Galeier ; Opmaalingsarbeiderne
standsedes fra 1746-61 aldeles , og Opmuddringen i
Kjobenhavn forsomtes i den Grad , at Skibene igjen ikke
kunde eqviperes indenfor Bommen, da Lobene vare saa
opfyldte, at Nylob , hvoraf endog Linieskibe lagde ud
.1743, ei engang kunde passeres af Fregatter 1766.
- I Tidsrummets 19 Aal' kostede SUmagten i Gjennemsnit henimod 1460000 Rigsbankdaler aarligt, altsaa omtrent 340000 Rbd. mere end under DanneskjoldsBestyrelse,
skjåndt del' anvendtes 24000 Rbd. mindre, nemlig Noget
over 320000 Rbd. aarligt , til Malerialfondet. Af denne
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denne
af Getrelmeraad C. o.
og fra 1754-66 af Kammerherre F. C. Rosenkrani»,
**) 1768 erholdt Flagmændene den tabte Rang tilbage.
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Forngelse i Udgifter medgik rigtlgnok til de storre Udrustninger' i Gjennemsnil næsten 20UOOO Bbd, mere end
i den danneskjoldske Perioder nemlig, Iordeelt paa alle
19 Aar, over 280000 Rbd. aarligt til Eqviperinger"),
Del sees heraf", al den nye Adminisll'alion ikke
kunde gjennemfUl'e den bebudede Besparelse, uagtet
Flaadens Stnrrelse 1747 nedsalles fra 30 Linieskibe og
15 Fregatler til 24 Linieskille og 12 Fregatter, hvortil
åaret ener fUiedes en Reserve af 3 Linieskibe og 2 FI'egatter. Del' var saaledes god Grund for Frederik den
Femte til at svare Rosenpalm, da han mindede Kongen
om hans Lone at gjore ham til Generaladmirallieulenant: \
"De lovede, Hr. Admlral, al spare mig Penge, og holdt
det ikke, Vi ville derfor glemme vort Lone paa begge
Sidel'" 00).
Del visle sig overalt snart, at de fleste af Enkelthederne i den rosenpalmske Plan ikke lade sigud{ore.
Saaledes maatte Malerialfondel hvert Aar fOl'oges, indlil
det fra de i Frederik den Fjerdes Fredsaer normerede
144UOO Rbd. .i 1750 steg til henimod 400000 Bbd.; da
Flaadens Reduclion derefter imitlierlid Iormindskede FOI'bruget af Materlalier , behovede Materlalfondet vel noget
Mindr'e, men det kom dog i hele Perioden aldrig ned Iii
Normalsummen, og som ovenfor er vilst, oversteg Gjennem
snilssummen denne med henimod 180000 Bbd. Reductionen af 100 Tommermænd fandt vel Sled 1747, men
det viste sig snart, at disse ikke kunde undværes, og
det blev igjen nedvendigt al antage de Reducerede. Man
") Til Rustningerne mod Rusland 1762 bevilgedes saaledes over
2 Millioner Rigsbankdaler ; vel brugtes der Ul kun benimod
1300000 Rbd.; men de lIvrige 700000 Rbd. maatte man dog
lade Marinen beholde som Erstatning for Tab ved tidligere
Eqviperinger.
**) Tresehnws Danneskjolds Biographie .
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forogede endog strax ener Danneskjolds Fald den faste
Stok med 300 Mand og 1755 endog med en fjel'l.le
Division *) ; 1758 erholdt Frederiksværn , hvor el Væl·n
for Galeier var oprettet, sin egen Besætning, SOIll med
Officiererne udgjorde 291 Mand, del' aarligt kostede over
50000 Rbd. , og ved Nivaae , hvor en Galeihavn blev
anlagt, ansattes 3 Offlcierer, 27 Underofflcierer og
Malroser , hvortil reglementeredes 6400 Rbd. aarligt; endvidere oprettedes 1764 to Arbeidscompagnier, saa al
Antallet af Officierer, Betjente, Underofflcierer og Menige
i den faste Tjeneste, som 1746 udgjorde 5498 Mand,
1765 steg til 7288 Personer. Ligesaalidt giennemfnrtes
-) Denne betydelige Forilgelse af den faste Stok fandt især Sted
for stedse at have saa mange liere SlIfolk paa rede Haand til
Skibenes Besætning. Under daværende politiske Forhold, hvor
den svagelige Keiserinde Elisabeths mulige Dild truede Danmark
med en russisk Krig, maa dette vel anse es for at have været
hensigtsmæssigt; men da Faren herfor vor forbi, burde man
vist igjen have reduceret den faste Slok; thi det koster
naturllgvtls langt mindre at besætte Skibene med Indrullerede,
der kun betales saalænge de bruges, end stadigt at holde saa
mange faste Folk, og Erfaringen viste, at de Antagne ingenlunde vare nyttigere for Tjenesten end de Indrullerede.
I de filrste Aar afDanneskjolds Bestyrelse vare Divisionerne
ogsaa forligede med 900 Mand; men saasnart Indrulleringsvæsenet var ordnet saaledes, at man derfra kunde erholde
Folk til Krigsskibenes Besætning, afskaffedes igjE'n den slllrste
Deel af de antagne faste Folk. lilvrigt vedligeholdtes Dlvlsionerne ener de Grundsætninger, som 1727 vare fastsatte
(S. 123-27) indtil 1754, do deri skete den Forandring, at
Artillcricompagnicmcs Mandskab indgik under dem, uden at
Styrken derved væsentligt forligedes, fordi der næs len redueeredes Iigesaa mange Matroser, som der optoges Artillerister.
Holmens Haandværkere bleve under Christian den Sjettes Regjerlng forligede med omtrent 500 Mand, bvilke man under
Frederik den Femte vel forsiigte ol reducere igjen; men 1766
vare de dog paa 50 Mand nær successive atter optagne.
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Afskaffelsen af de faste Styrmænd; ved Periodens Slutning
havdes endnu 12 Styrmænd i 'fast Tjeneste. De projeclerede Gageafkortelser iværksattes ei heller eller Planen,
men udsaltes ved specielle Bestemmelser, naar de ved
Avancement skulde udfOres, fordi man snart kom til det
Resultat, at de Paagjældende Intet kunde unddrages af
derl's knappe Indkomster.
-' Etter Danneskjolds Afgang indsattes Admiral Suhrn
igjen til Holrnens Chef og forblev i delte Embede til
1756, da han blev 1ste Mililairdeputeret i Collegiet,
efterat Rosenpalm var dåd 1754*'). Han holdt de tidligere
af Danneskjold og ham istandsatte Holme i god Orden,
og i Aaret 1754 begyndtes paa Opforelsen -af de af dem
bestemte Takkeladshuse paa Nyholm, der endnu tjene til
Opbevaringssteder for Skibenes Takkeladser.
Suhms
Eftermænd som Holmens Chef, Commandeurcapltainerne
M, J. Herbst og C. von Schindel, fulgte det gode
.Fodspor , de fandt for sig, saa at Holmene vare vel bestyrede.
I denne Periode . oprettedes den endnu .bestaaende
Constructionsskole , del' 1817 blev samlet med Soetatens
,ovrige Skoler, og som væsentligt har bidraget til at danne
vore fortrinlige Skibsbyggere.
.
For Skibenes Vedligeholdelse fastsattes bestemte
Regler, hvorefter Hovedreparationerne skulde Ioretages ,
og man gjorde Forsug med at indfOre Jernknæer i
Skibene. Til Opbevaringssteder for Skibenes Master,
naar de vare oplagte, byggedes Skure. paa Nyholm**).
*) Uden at være udnævnt til 1ste Deputeret fungerede Admiral

F. Hoppe som saadan fra Rosenpalma Dild til Suhms Indtrædelse
I Collegiet. Suhm afgik ved Dllden 1758.
• • ) Desværre bleve disse Skure anlagte paa saa lavt et Sted, at
Vandet, naar det er Mit, endog kan gaae op i dem, saa at de
ere meget fugtige, hvilket de sammensatte Master ikke kunne
(14)
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Den hidtil brugte uhensigtsmæssige Opbevaring af Skibstommeret i Vandet afskaffedes, og man indsaae erideligt,
at det vand trukne Tommer ei duer i Skibene, men at
man Iverlimod bor soge at faae Tnmmerct saa tort som
muligt, fUl' det bruges. Artillcrilaboratoriet, som endnu
el' i Brug , bIcvanlagt, Krudtaarne byggedes paa Amager' og hensigtsmæssige Armeringsreglementer bleve udarheidede for Flaadens forskjeIlige Klasser Skibe.
Indtil Marinen i Premierlieutenaut Frederik
Michael'Krabbe i Aal'et 1758 fik en duelig Fabrikmester,
maatte Skibene bygges efter' de gamle Tegninger under
Constructlonscomrnissionens Tilsyn; thi Fabrikmesteren
Thura kunde ingen gode nye Tegninger levere, og
Barbe blev allerede 1747 sat paa Pension, fordi den nye
Administration erklærede ham fOl' uduelig ~g forsommelig.
Hvad det Forste angaaer, da kan det ikke nægtes, at
det af ham ombyggede Sodermanland (Pag. 199) var et
sandt Misfoster; men derfor aldeles at fordumme en Constructeur , SOIll havde bygget Elephanten , der længe val'
Mal'illcns Normalskib , val' en urettærdig Dom, hvilket
tydeligt fremgaaer deraf', at man vedbIcvat benytte hans
Tegninger endnu 10 Aar efter hans Afgang. At han har
været forsommelig , maa maaskce indrommes ; men som
en formildende Omstændighed derved bor det erindres,
at han val' en fUdt Syd bo , hvem vort barske Kli!Da_ ofte,
taale, Ved llere Commissioners Betænkning kom man i Slutningen af Aarhundredet til det Resultat, at det overhovedet er
hensigtsmæs slgere , at lade Masteme staae i Sklbene , hvorved
de mindre ere udsatte for at slaae Bugt; ogsaa kan det hænde,
naar Skibene skulle egv/peres tidligt om Foraaret, at lis knn
forhindre, nt de betids kunne indsættes. Man har derfor forandret disse Bygningers oprindelige Bestemme/se og bruger
dem nu til Opb.evaringssteder for Rundholdterne, som forhen
-forbleve ombord , nnar SkibeDP vare oplagte.
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især ,tidligt om Morgenen , skrækkede fr~ ~t see pi
-Arbeiderne. Mcn H,ovedgJ:um1en til at man b!lv,de
imød barn - hvad man imidlertid ;"~e udtalte -;:- tur!J~
vel have været den, at han byggede sine Skibe a,f :;tpl're
Dimensioner, altsaa kostbarere, end m~p. vilde have d~m,
og at han var ansat af DaQlIe~kj9J.d.
Som allerede
tidligere er udtalt, (S, 160-1) mene vi, q.1 IndfUl'c ~~,en
af s'l)rl'e Di,mens~QJ!~I' v~ ;ct S~9n Frel]l~kl~ ,~.t, qg vi
kunne saaledes ikl<,e J\ndet ,eyd lleklage" at ~en ell,er~
dygtige Krabbe i .denne P~ri,o,4e igjen RyggeeJ,e ~ Linieskibe af mindre Dimensioner end Barbes Skibe.
t
Koru~en de nævnte Mjllnd ~~vde Com,U1aI1geur ~all ~t.aW
..4; Gerner; som bl!yd~ ~!1!.~el~l.\t .'~ ~i~sbygg~r.\e.t pg reist
paa Constructionens ~egne, herp' ~~ den b,ely~e'igste m.,~
flydelse i dette Tidsrum; Gl'Uri ~en til, ,a,t )1a,~1 i~e ,b)ev
Ij'abrikmester, var v,~', a,l 'f..h,ur~ "lIe...ede v~!' ,an,sat Spol
saa~!!~, og ,!\J.a.!} fl)rs~ efter Gerners P,MJ719 1i ~·.Lei !ig~ed
til at anbrjng~ ,biin i ,en ~n 4 l}n ~,tMI.ing, J1,e.D},I,ig Sqpl
C.om~lland~nt paa Toldb,od~n ,i )~jUp,e.!1b,avy. ._
I denne Periode vistes i!>Y,I:ig! e~ .roes ~~w'dig ij,~~tr~
b.eJ~r. for v~d, hyppige .B ~~ej li,ng~p.r,i,i,v el' at Ifl:~,llIme ~}<W$
byggeri~t; desværre ere . ~ sretJ~ingl1rne (ly.e~o m· s a~ ubestemte, ~ak lend l' og tildeels. ino~~ig~.nde, at I~ e t equriuligt
d!lr~f al uddrage ~og~J hi ~,~o,l'is.~ Besultat.
.
- De itali~~.sK~ o'g tYX.kisJc~ r;a.~eie1' !l!1vd~ i Ø,et
.1(ide og 1J,~.~ :~arllU n~l:ede gjQ~1 sig !I~w~undige .i Mi,dd.~I
havet. Del' ~ehl)v~des 'miD,~,I:e TUIw,jlel' ti) denne Slags
Fartnier , de ':~I'e }>~gged.e j \kOl:lere Tid l>g ko~tede
,W!~d r.l} end d.e,, ~}or!l Skibe:
D,esuden havde IG ~lei e r il~
del\ FQrdeel, at dertil ikke, beh~v~Øe~ .s a'lHlange soyante
,Fo ~k , .- da deres H~~'edbe~ægelses,k~aft v~l:e Aar'cl'; mjl,r
~.~~de ogsaa bedre gjl,)l'e P ~rtl~e me,eJ tJ,e.!J~, fo];di de j
stille Vånde og godt V,eir kunde beyæges r,egelw~.ss!ger,e
og holde sig tættere ved Kysterne , medens de storre
-
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Skibe behove Snen , hvor de ere ude af Folkets Oine, til
deres Færd. Af disse Grunde vandt Galeierne en ufortjent Roes over hele Europa, og de anskaffedes snart
af næsten alle Somagter. I Norden indfortes de i Slutningen af del ;1 7de og i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede, og da Peter den Store hurtigt vilde skabe en
SUmagt, anskaffede han en Mængde Galeier, hvorfor
Sverrig meente ogsaa at maalte forege sin Galeiflotille ,
hvilket atter havde den samme Virkning hos os.
Allerede under Frederik den Fjerde byggedes 12 Galeier , desuden bleve 5 erobrede fra de Svenske. Men af
disse 17 Galeler vare 1730 kun 7 brugbare, da man
under Frederik den Fjerde manglede Penge til at vedligeholde Galeierne og indrette Værfter; til at bygge flere.
Maaskee indsaae man ogsaa , at de ikke vare hensigtsmæssige hos os; i det Mindste burde man have gjort
delte. Thi i Forhold til de store Bekostninger, som det
foraarsagede al holde det talrige Mandskab dertll, gjorde
Galeierne under Krigen kun liden Nyltr, hvilket ikke kan
forundre, naar det betænkes, hvor lidet denne Slags
Fartnier egnede sig Ior vore Farvande, Del' horer nemlig
et roligere Klima Iii saadunne lette, lange og smalle
Bolarteler end det, vi have, og der beboves til at bevæge
de store Galeiaarer en monoton Arbeidskraft , som man
kun kan vedligeholde hos Slaver, saaledes som Italienerne
og Tyrkerne gjorde , da deres Galeier spillede en Rolle;
men lykkeligviis have vi for faa af dem til at bruges
hertil. Del' maa desuden være Skjul trindt om, hvorhen
de kunne trække sig tilbage, saavel for ondt Veir som
for en stærkere Fjende, da de i aubent Farvande ikke
kunne maale sig med de storre Skibe. Det skulde derfor
være i de norske og svenske Skiær , at de kunde have
været hensigtsmæssige; men selv her vare de ikke passende,
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da disse Farvande ere for snevre og for vanskelige at
maneuvrere i for saa lange Fartåler.
Chrislian den Sjette og Danneskjold indsaae lykkeligviis, at de store Skibe vare nyttigere; derfor byggede de
kun 1 Galei, og ved denne Periodes Begyndelse havdes
kun 3 brugbare Fart/Her af denne Slags.
Men nu meente man at kunne bode paa den 1747
skete Indskrænkning af de stårre Skibe ved Galeier, og
for at have el Værll dertil i Nærheden af Christianiafjorden befæstede man 1750 Staværn, del' omdUbtes
til Frederiksværn, For at bestemme, hvorledes Galeierne
skulde bygges, foretoges flere Beseilinger. Saaledes blev
i Aaret 1749 den af Barbe 4 Aar tidligere byggede Jægersborg provet med 2 af de i sidste Krig erobrede svenske
Galeler. Herefter lod man A. Nielsen, der som Tommermand havde været i Italien, bygge 2 Galeier, der 1752
prnvedes med Jægersborg og den bedste svenske Priisgalei. Men man synes ikke at have været tilfreds med
Nielsens Coustruction , eftersom man 2 Aar sildigere fOI'skrev 5 Italienere til Galeibyggeriet.
Constructeuren
blandt disse, Fava, byggede en Galei , som 1756 blev
beseilet med Jægersborg, rier dog endnu beholdt Prisen,
og man fandt sig saa utilfreds med de Fremmede, at
man allerede 1758 med Pengeopolfrelser skille sig ved
dem. Da Krabbe var bleven Fabrikmester , byggedes
i Frederiksværn efter hans Tegning Galelen Moss, og da
denne endeligt befandtes bedre end Barbes Jægersborg ,
byggede man i delle Tidsrum endnu 2 Galeier, medens
3 andre saltes paa Stabelen i Frederiksværn.
Pda samme Tid, Galefeskadren saaledes formeredes, J'
vilde man ogsaa have en Havn til den i Dresundet, da
de Svenske indrettede et Galeiværft i Landskrona. Hertil
blev Nivaae 1752 udseet, og omendskiondt Danneskjold
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skriftligt fraraad~de Frederik den Femte dette Anlæg med
den rigtige Bemærkning, at Ostenvind , hvormed Galelerrie
fra Landskrona bedst kunde aget'c mod Sjælland, vilde
forhindre de danske Galeler at komme ud, uaar de laae
i Nivaae, spildte man dog over 160000 Ilbd. paa Arbeidet
der, indtil det endeligt, da Christian den Syvende var
kommen paa Thronen , blev opgivet som unyttigt.
Efterat del' i deh paafulgende Periode endnu var
Odslet Penge paa Bygningen
3 Galeier, kom man
endeligt 1788, da Galeiflotillen blev udrustet mod Sverrig,
til Erkjendelse af, at de vare uhenslgtsmæsslgere end de
Kanonbaade, som i Sverrig havde fortrængt Galeierne.
Man besluttede sig derfor sidst i det forrige Aarhundrede til aldeles at afskaffe dem og begyndte i VOI't
Aarhundrede at etterligne de svenske Kanonchalupper,
hvad vi til sin Till skulle omtale,
Det havde som forhen bemærket været bedre , om
man aldrig havde anskaffet Galeier, men i deres Sted
holdt nogle gode Fregatter, Skylskibe eller Skytpramme,
del' maaskee vel havde kostet Noget mere al bygge, men
mindre at underholde; thi Galeien Fridcricus Qvartus
med 4 svære Kanoner og 28 Svingbasser behovede alene
en Besætning af 203 Mand og Lovise med 4 Tolvpunlligerc
og 5 Smaastykker 185.Mand, medens Fregatten Hvide Orn
med 22 Tolvpundigere og 8 Sexpundigere kun udfordreda
170 Mand, Arken Noa med 16 Attenpundigere og 18 Sexpundigere 204 Mand og Skytprammene med 18 Aucnpundigere 100 Mands Besætning, Mell Fregatter, Skyrskibe
og Skyrpramme havde Tordenskjold været bedre ljent i
Dynoklhl, for Elfsborg og Stramstad end med Galeierne,
og i Fredstid havde hine den Fordeel ogsaa at kunne
bruges til Handelens Beskyttelse og til TransportIartoicr.

ar
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Endnu ville vi tilfole en Oversigt' over Flanden i
dette Tidsrum. Del er tidligere anfbrt (S. 162), al
Cbristian den Sjette efterlod:
LinieFremindre
skibe,
gatter. Krigsskibe.
13
29
34
deraf casseredes
16
11
31

-

1766 bavdes af ældre Skibe
13
Under Frederik den 5te byggedes 18

2

3

11

21

FJaaden bestod 1766 af

13,

24 ~).

31 ,

~en

7 af Linieskibene vare over 30 Aal' gamle og ikke
at regne paa, saa at der ved Frederik den Femtes DM
kun havdes de 174.7 fastsatte 24. tjensldygtige Skibe af
denne Klasse, og de 7 gamle Skibe beholdtes blot til
Reserve og for at bruges som BJokskibe til K.iObenhavns
Rheds Forsval'U). -4 Fregatter vare kun tjenlige til Vagtskibe og til Sommertogter iOstersoen, hvorimod de
9 andre kunde bruges overalt; det' inanglede saaledes i
det Mindste 3 Fregatter i del reglementerede Antal.
Soeqvipagen paa Elben blev 174.9 ophævet, og saaledes havdes kun 2 Orlogshavne: Frederiksværn , hvor
*)

**)

Smaaskibene, som Frederik den Femte efterlod, vare 1 Brlgantin, 4 Hukkerter, 4 Kongejagter , a Skytilramme , 7 Galeier
og 5 Kongebaade.
BJokskibe kaldes Krigsskibe, der uden Takkelods og Seil fortaies for at forsvare et Farvand, som deres Kanoner kunne
bestryge. Herlil benyttes især gamle Linieskibe , der ikke ere
brugelige til Siles, og af hvilke i Almindelighed Skamlse og
Bak borttages , saa at deKun beholde to fulde Bauerler; dog
benyttes ngsaa undertiden mindre Skibe til Blokskibe , hvor
deres Styrke ansees lilstrækkelig. Da Blokskibene ei skulle
flire Seil, gives dem kun den til Commandøen , Signalering og
Opheisning af Lasten blllst undvendtge Reisning. .
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der val' 3 Galeier og nogle mindre Farteier , og Kjobenhavn hvor de tivrige Krigsskibe vare oplagte. .
- FOl' Officierernes og (kuleuernes OveIse sergedes
der godt i delle Tidsrum, I det fOl'sle Aar gav den
nsterrlgske Arveilllgekl'ig dem endnu Leilighed til at
samle Krigserfarlug i fremmed, især hollandsk Tjeneste;
elle,' Freden i Aachcn 1148 tillodes det dem ' j Koffardifart at danne sig lil Somænd , og i Syvaarskrigen bleve
6 Officierer beordrede al stige Tjeneste i den franske
Marine. I de Aar, hvor ingen andre Udrustninger gave
Leilighed tilOvelse , blev en Fregat udsendt som Cadetskib og benyttedes undertiden ogsaa lur en DeeI .af
Officiererne; desuden udrustedes alene Lil Oveise fol' disse
sidste i 2 Aal' 1 Fregat, og i flere Aar foretoges der
Evolutlonsovelser med Chalupper paa Kjiibenhavns Bhed,
Til Mandskabets OveIse gave de hyppige Udrustninger ,
som Forholdene foranledigede, god Leilighed, og man
bestræbte sig ogsaa for at benytte disse til Skydeovelser,
ved hvilke endog 1759 gaves Præmier' Iii dem, som gjorde
de bedste Skud,
- Det staaer nu tilbage al omtale de Udf'ttstninger,
som fandt Sted, idet vi dog ville indskrænke os iii dem,
som have historisk Betydning.
Vagtskibene paa KjUbenhavns Bhed , ved Helsingner
og i Storebrit brugtes ogsaa til enkelte mindre Expeditioner. Saaledes sendtes Vagtskibet ved Helsingoer ,
Fregatten Raae, sidst i Aaret 1750 til GUthahOl'g fol' at
assistere en dertil under Haveri indkommen dansk Chinatarer; herfra kom Fregatten i paafolgende Februar Maalled
tilbagl1 til Helsingoer, hvor den paa Grund af lisgang
rnaatte sættes paa Grund, og sank. Vel blev Skibel
iglen optaget, da Isen var borte; men det val' saa beskadiget, at det maatte hugges op.

OFFICIERER OG CADETTER.
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- Saavel i den -nsterrlgske ArvefOlgekrig som i den
nogle Aar efter udbrudte Syvaarskrig forholdt Danmark
sig neutral. Flaaden benyttedes derfor til at sikkre
Handelen, som i delle Tidsrum betydeligt udvidedes, da
Christian den Sjettes roesværdige Bestræbelser, der fortsattes af Frederik den Femte, for at aabne sine Undersaatter
nye Handelskilder , havde til Folge, at den dansk-norske
Handelsruarine torugedes ; under hiin augaves den alt til
2069 Skibe af 96500 Commeroelæsters Drægtighed og
besatte med 12500 Såfolk"),
Vi have alt tidligere havt Leilighed Lil at erfare, at
Frederik den Femte udvidede den af hans Fader sluttede
Tractat med Algier til de nvrige Barbareskstater , og vi
skulle nu berette de nærmere Omstændigheder derved.
I Aaret 1747 tik den Fregat, del' convoierede Skibene,
som llirte de ved Tractaten bestemte Foræringer til Algier,
Befaling til ogsaa at vise Flaget fol' Tunis og Tripolis.
Delle var Indledningen. Hvad Marokko angaaer, bragte
nogle heldige Handelsspeculationer, som flere Kjobmænd foretoge paa delle Rige, Regjeringen paa den
uheldige Tanke at anlægge en Handelsenloni paa Nordafricas Kyst. I Am'et 1751 sendtes derfor Fregatterne
Falster, under Capilainlieutenant Hooglant, og Dokken,
Capitainlieutenant Schindel, til Africa med I en Convoi og
300 Mand under Obersllieutenant Longueville, SOIll skulde
oprette Colonien. LongueviIIe forpagtede den 18de Juni
Tolden og Enehandelen paa Havnene Saf{ia og St. Crux
af den marokkanske Regjering paa 5 Aar mod en Afgift
af 400000 Rbd. aarligt, hvorefter Colonien anlagdes paa
det fOl'stnævnte Sted. Fregatterne seilede derpaa til
Tunis, hvor en Fredstractat den 8de December blev afsluttet af Commerceraad Hammeken, Hooglant og Schindel;
den 22de Januar næste Aar kom en lignende Tractat
. ) Allens "Haandbog i Fædrelandets Historie",

S. 502.
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i Stand med Tripolis ved Hammeken og den danske
Consul Smith.
Saaledes syntes dette heldigt tilendebragt; men
Sagerne fik snart et andet Udseende i Marokko. Monopolhandelen paa Sallia og St. Crux vakte de der residerende
europæiske Consulers Jalousi, og det lykkedes dem at
opirre den marokkanske Keiser mod Longueville ved al
bibringe ham den Mening, at denne havde overskredet
sin Fuldmagt. Keiseren lod da uden Videre Longueville
arrestere og hans betydelige Handelseffecter lægge under
Beslag. Sansnart Hooglant erfarede dette, ilede han til
Saflla; men alle Bestræbelser for at bevirke Longuevilles
Losladelse vare Iorgjæves. FOl' at ordne denne Sag sendte
Marokko imidlertid en betroet Jode til Kjobenhavn, med
hvem den danske Begienng dog ikke vilde indlade sig,
men sendte ham det paafOlgende Foraar tilbage til Africa
med en Fregat. Chefen fol' denne, Commandeureapltaln
Holst, skulde forene sig med Hooglant, overtage Commandoen af Eskadren og afglore Sagen; han fik tillige
et Brev med fra Frederik den Femte til Kciseren, i
hvilket ru l'S t og fremmest Longuevilles Frigivelse forlangtes. Da Holst dode paa Udreisen , afsendtes den
22de Juni Commandeurcapitain A. F. von Liitzow med
endnu en fjerdc Fregat Ira Kjobcnhayn for at træde i
hans Sled. Efter al have samlet sine 4 Fregatter og
erholdt en Forstærkning fra KjobellhavlI af 2 armerede
Koffardiskihe, hvormed den danske Consul Ærboe fulgte,
ankom Lurzow den 12le Mai 17b3 Lil Saffia. I Forening
mcd Ærboe lykkedes dct ham al bevirke Longuevillcs
Frigivelse og den 18dc Juni at slutte en Tractat med
Marokko, hvorved Toldforpagtningen bckræftedes, og der
sikkredes Kongens Ilndersaatter samme Handelsfriheder
i de marokkanske Stater, SOIll vare tilstasede de meest
begunstigede christue Nationer. Lutzow bragte derpaa
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Fregatterne hjem undtagen Falster, der ved Uforsigtighed
val' kommen i Brand paa Saffias Rhed og sprungen i
Luften med 132 Mand.
Men det viste sig snart, at Compagniet, som havde
overtaget Toldforpaglningen og den africanske Handel,
ikke var i Stand til at betale den altfor hole Afgift.
Keiseren af Marokko ophævede derfor de Dansk-Norskes
Handelsfriheder i sine Stater, og Frederik den Femte
maatte ved en den 2den Mai 1765 afslullet Convention
beqvemme sig til nye Opoffrelser, for al skaffe Compagniet
disse tilbage; dog kunde dette ikke bestaae længere end
til 1768. Forpagtningscontracten blev da ophævet, Handelen
frigaves , og Danmark maatte for at sikkre sin middelhavske Handel forpligte sig til at sende Marokko lignende
aarlige Foræringer, som de ovrige Boverstater erholdt.
Overbringelsen af disse Foræringer gjorde flere iUvrigt
uvæsenllige Udrustninger nodveudige.
Danmarks Tractater med Barbareskerne foranledigede
i6vrigt en Spænding med Spanien og Portugal, der ansaae
disse Stater SOlD Christenhedens Fjender og derfor fijl'te
stadig Krig mod dem. Ja, det gik endog saavidt, at der
i spanske Havne lagdes Beslag paa dansk - norske Skibe;
diplomatiske Underhandlinger forebyggede imidlertid videre
Fjendlligheder. Siden kom man iOvrigt baade i Spanien
og Portugal til del samme Resultat, som alle andre
europæiske Stater, at der i de Tider ikke var Andel at
gj6re for at sikkre Middelhavsfarten end at underhandle
med Barbareskerne.
- Foruden disse Foranstaltninger for at sikkre den
dansk-norske Fart i Middelhav!'t beskyttedes denne under
Europas krigerske Forhold ogsaa ved Convoiering, hvortil
saavel Linieskibe som Fregatter udrustedes. Som almindelige Regler for Convoieringerne var fastsat, at Skibscheferne kun maatte tage dan ske og norske Skibe under
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Convoi, naar disse forlangte det, og deres Papirer vare i
fuldkommen Orden; de maatte forsikkre sig om, at de
Skibe, SOlD de gave Convoi, ingen Slags Krigscentrebande
f(h'te, men ikke tillade nogen Visitation af Convoien, som
skulde forsvares saavidt muligt; ethver Skib, der havde
meldt sig fil Convoi, maatte ikke forlade denne, llil'
Reisen val' endt, og de anordnede Convolpenge vare betalte til den kongelige Kasse.
Den 14de October 1756 sluttede den danske Gesandt,
Generalkrigscommissair v. Gahler, en Handelstruetat 'med
Tyrkiet, med hvilket dCI' var indledet Underhandlinger for
at sikkre den dansk - norske SOfart paa Levanten. For
imidlertid at værne om denne og skaffe de fOrste danske
Koffardiskibe, del' gik til Smyrua , en god Modtagelse,
sendtes det næste Efteraar 2 Linieskibe til Constantinopel,
hvorfra de forst eller et Aars Forlob vendte tilbage eller
at have mistet en stor Deel af deres Besætninger "ed
Sygdom. Skjondt Handelen paa Levanten ved disse FOl'·
anstaltninger havde vundet betydeligt, kunde dog i hine
urolige Krigstider Koffardiskibene let udsættes for Overlast. Derfor sendtes Linieskibet Gl'onland *) i Slutningen
af Åaret 1760 med en Convoi til Marseille og convoierede i
1 1/ 2 Aar dansk-norske Skibe mellem denne Stad og Levanten.
Commandeurcapitain H. L. Fisker havde fOrsl Commandoen af Gronland; tuen da paa Udretsen et Skib af hans
Convoi blev taget af el engelsk Linieskib, blev en anden
Chef sendt til Ma~seille for at allose ham. En Generalkrigsret
Irikjendte imidlertid Fisker paa det Ærefuldeste , da del
oplystes, at den forefaldne Opbringelse alene. havde fundet
Stei] ved Skibsforerens Feil, uden at Convelskibet kunde
*) lIfed Gronland fulgte fra Kj/ibenhavn den ved sit Værk over
Relsen beromte Ingenieurulllcler , siden Etatsraad Nicbuhr

tilligemed 8 andre Videnskabsmænd og en Maler, der skulde
foretage en videnskabelig Reise til Orienten.
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forhindre det. Opbringelsen blev siden jevnet ad diplomatisk
Vei uden at foranledige nogen videre Strid med England.
Det var imidlertid ikke blot i Middelhavet, at de
danske Krigsskibe anvendtes til at, sikkre Handelen. Den
af Christian den Fjerde 1629 i Tranqy,ebar paa Coromandelkysten anlagte Coloni var i denne Periode, medens
England, Spanien og Frankrig krigede med hinanden,
af Viglighed for den asiatiske Handel under det neulrale
danske Flag, og for at beskytte og udvide denne bleve
efter Compagniets Begjering i Aal'et n51 et Linieskib og
en Fregat sendte derhen med 350 Mand Infanteri, som
stilledes til Compagnidirectionens Disposition fo~ at bruges
i de ostindiske Farvande til Kongens "Glorie" og det
asiatiske Compagnies og Handelens Bedste samt det
danske Territoriums Udvidelse. Disse Skibe forbleve i
denne Hensigt over 2 Aar i Ostindien og kom Ctlrst hjem
i Juli 1754; Chefen for Linieskibet og saamange af Mandskabet vare imidlertid dåde , at det blev nedvendigt paa
Cap at antage 40 hollandske Matroser paa kostbare Vilkaar for at bringe Skibet til KjUbenhavn.
- De erhvervede vestindiske og guineiske Besiddelser
vare overdragne til et Handelscompagni, hvis Actier ved
den betydelige Fordeel, som Handelsmonopolet forskaffede
Interessenterne, stege betydeligt i Værdi, medens derved
Colonisterne udsugedes. For al afhjælpe disses Klager
anvendte Regjeringen n54 over 31/ 2 Million RigsbaiJkdaler .
til at afkjobe Compagniel dets Eiendomme paa St. Croix,
St. Thomas og St. Jan i Vestindien samt Christiansborg
'i Guinea og frigav derpaa Handelen paa disse Colonier,
I Mai 1755 convoierede derefter 2 Fregatter 2 fragtede
Koffardiskibe med de li! de vestindiske Oer beslemte
Embedsmænd og deres Familier (150 personer) samt
100 Soldater derhen, og vendte fOrst efter et Aars Forlob
tilbage fra denne, Expedition, 1759 og 60 , sendtes atter
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Fregatter med Convoler' lil Vestindien; desuden fragtedes
2 SmaafartOier der, som armerede og bemandede fra
Kjobenbavn, krydsede til Handelens Beskyttelse mellem
Gerne.
- Ener Syvaarskrigens Udbrud maatte Danmark
være betænkt paa ved mere giennemgribende Forholdsregler at sikkre sin Handel mod de paa alle Have omsværmende engelske og franske Kapere. Del sluttede
derfor den 12te Juli 1756 en saakaldet bevæbnet Neutralitetstractat med Sverrig, der, skjondt - som Garant for
den westphalske Fred - nndt til al erklære Preussen
Krig, ei log virksommere Deel i Kampen, end at del
fredelige Forhold til England, Preussens Alliel'cdc, blev
uforstyrret, og som derfor, hvad Handelen angik, maatte '
have de samme Interesser som Danmark. IfOlge denne
'Iractat , der meddceJtes de krigsforende Magter, og som
skulde staae ved Magt, saalænge Krigen varede, kom
begge Riger overeens om · al iagttage den strengeste
Neutralitet og at furbyde deres Undersnatter al tilfOl'c de
krigsfurende Stater noget Slags Krigscontrehande. Med
Fasthed vilde man paa den anden Side værne om Skandinaviens Handel og Sutart ved i Forening al fordre retfærdig Satisfaelion, hvis nogel af dels Skibe blev anholdt,
og at lage Repressalier, naar denne ikke indeu d Maaneders Forlob blev given. Til Tractatens Overholdelse og
gjensidigt Forsvar skulde hver Magt udruste 8 elICI', hvis
det bebOvedes, flere Krigsskibe. Overcommandoen over
den forenede Somagt skulde fures vexelviis 2 Maaneder
ad Gangen og ved Lodtrækning bestemmes, hvilken
Eskadrechef den fOrst skulde tilfalde. Ved denne Forening mellem de skandinaviskeRiger, del' dengang endnu
herte til Europas betydeligere Sumagter , vedligeholdles
en Neutralitet, SOlll bragte deres SUfart og Handel stor
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Fordeel, skjllndt indbyrdes Uenighed desværre lammede
dens Virksomhed.
Det fl)rste Aar forstyrredes det gode Forhold dog ei,
Allerede 4 Dage efter Traetatens Afslutning afseilede 4 Linie. skibe og 4 Fregatter fra Kjobenhavn under Schoutbynacht
H. H. Romeling til Flekkero i Norge, hvor Eskadren
den 16de September forenede sig med 6 svenske Linieskibe og 2 Fregatter under Sehoutbynaeht Grev Taube,
hvis Commando Bnmellng efter Lodtrækning underlagde
sig. De forenede Eskadrer gik derpaa til SUes; men paa
Grund af den tilstundende Vinter skiltes de allerede den
1ste Oetober under Skagen, og hver sogte sit Hjem.
Det paafnlgende Aar gav derimod Traetatens ubestemte Ord Anledning til Strid. Bomeling scllede nemlig
midt i Juni med 6 Linieskibe og 2 Fregatter til Flekkerå,
hvor et Iiges_aa stort Antal svenske Skibe under Schoutbynacut Lagerbieika skulde forene sig med ham. Men
del' opkom Strid om Overeommandoen, hvorved Foreningen
forhaledes.
De Danske ureente nemlig, at Romeling
uden Lodtrækning tilkom denne i det Mindste Iigesaa
længe, som Taube havde rort den det foregaaende Aar,
hvorimod Lagerbielka forlangte en ny Lodtrækning og
gik endog istedet for at seile til Nordsoen til Neutralitetens Beskyttelse tilbage til OstersUcn. Endeligt blev det
ved diplomatiske Underhandlluger afgjort, at Overcommandoen tilkom Romeling, som den 19de September overtog
denne og beholdt den i den Maaned, begge Eskadrer
vare forenede i Nordsoen , ~vor iovrigt intet Mæl'keligt
forefaldt.
I Aaret 1758 hindrede derimod Uenigbed aldeles
Foreningen med de Svenske, hvorfor de 6 Linieskibe og
2 Fregatter, der under Viceadmiral O. F. Fiseher vare
udrustede derlil , blot brugtes til at fOre Tropper fra
Kj(jbenhavn og Norge til Holsteen , hvor en Arm~e
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sammendroges for al beskytte Grændserne under Krigen
i det nordlige Tydskland. To af Linieskibene krydsede
derpaa nogle l\1aanedel' i Nordsnen , medens Eskadrens
andre Skibe indtil Etteraaret forbleve seilklare paa KjObenhavns Rhed. Grunden til den opståaede Uenighed var,
at Rusland ogsaa vilde slutte sig til den skandinaviske
Alliance, og Sverrig var tilbulelig til at optage det i Forbundet, hvorimod Danmark maatte finske at forebygge
enhver Tilnærmelse mellem Rusland og SVCI'rig - hvis
Regenter ved Slægtskabet allerede vare nole fOl'bundnefordi en saadan let kunde blive farlig, naar den sygelige
Kelserinde ElisabeIhs Dnd saue Storfyrst Peter paa den
russiske Throne, da i saa Tilfælde Danmark maatte være beredt paa at faae en Fjende i Rusland. Danmarks Modstand
val' imidlertid frugteslos. Sverrig sluttede det paafulgende
Aar paa egen Haand Forbundet med Rusland og vægrede
sig ved at forene sin Somagt med den dansk - norske.
Frederik den Femte, del' endnu modsalle sig, maatte
derfor holde en storre Eskadre i Beredskab fol' i paakommende Tillælde at kunne maale sig med de i Ostersoen krydsende svenske og russiske Eskadrer.
I Mai bleve derfor 12 Linieskibe og 6 Fregatter
under Yiueadmiral C. F. le S. de Fontenay udiagte seilklare paa Kjl>benhavns Rhed, som imidlertid dog kun
nogle af Skibene, der udsendtes paa enkelle Expeditioner,
forlod.
Endeligt beqvemmede Frederik den Femte sig den
17de Marts 1760 til at till.I'æde det mellem Rusland og
Sverrig sluttede Forbund til den neutrale Handels Beskyttelse; Russerne og de Svenske skulde holde Krigsskibe i Oslel'sOen, og Danmark snge al udelukke alle
fremmede Flaader derfra. Derfor udlagdes fOl'sl i Mai
6 Linieskibe og 2 Fregatter og det paafOlgende Aar
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10 Linieskibe og .( Fregatter seilklare paa Rheden, uden
al de dog noget af Aarene samlede kom til SUes O).

- Det val' især for Handelens Skyld, at de hidtil
omtalte Udrustninger foretoges; men i Aarel 1762 bleve
end sturre og bekosteligere Eqviperinger nedrendige.
Saalænge Kelserinde Elisabeth levede, var nemlig et venskabeligt Forhold vedligeholdt med Rusland; men efterat
Peter den adie "ed hendes Dud den 5te Januar 1762 val'
bleven Keiser, fik Alt el krigerisk Udseende. Som Storfyrst Carl Peter Ulrich havde han forhindret , at den
hertugellge Andeel af Holsteen forenedes med Danmark,
og nu, da han bnd over en stor Magt, besluttede han al
sætte de gamle Fordringer paa Slesvig iglennem. Han
sluttede FI'et.1 med Preussen og rustede sig mod Danmark,
som maaue frygte for, al Sverrig vilde forene sig med
ham, saa at Faren ikke syntes ringe,
Frederik den Femte samlede derfor en årmee paa
40000 Mand i Holsteen og beordrede 24 Linieskibe og
10 Fregatter udrustede. Til Flaadens Besætning udskreves
strax i Foraaret Mandskab af alle Iudrullerlngsdistricterue,
hvorfra imidlertid dog kun 6000 Mand vare al erholde,
naar man ikke vilde hjemkalde de 3500Iu!lI'ullcl'ede, del'
vare i udenlandskFart, eller forstyrre de ovrige 5000 Indrullerede, som foruden Extrarullernes Maudskab foer
indenrigs. For ikke it skade Handelssofarten besluttedes
derfor hellere at hverve de manglende S()folk. Da man
imidlertid sildigere forslkkrede sig Sverrigs Neutralitet,
ansaaes 14 Linieskibe, 8 Fregatter, 1 Hukkert og 1 Hospitalskib stærke nok mod den russiske Flaade, og til at
bemande disse vare de Indrullerede, man kunde disponere
.) Under en Troppetransport fra Norge til Kjllbenhavn forliste
176G Hukkerten Læso tilligemed flere af Transportskibene i
Storm ved Landskrona.
(15)
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over, og det faste Mandskab tilstrækkelige, hvorfor den
paatænkte Hvervlug ei blev nedvendig.
Under Paaskud af Beseiling sendtes i Ap"il4 Fregatter
til OslersUen med den hemmelige Befaling at krydse
under de lieflandske , preussiske -og pommerske Kyster
og derfra indhente sikkre Efterremluger om de russiske
Foretagender. 6 Linieskibe og 2 FregaUer fUrte Tropper
fra KjUbenhavn til Holsteen og forenede sig efterat være
komne tilbage til KjUbenhavn med de del' irnldlertid udrustede Skibe. Den 13de Juli seilede Admil'al Fontenay
med Flaaden O) til Ostarsåen og boldt sig Vesten fol'
Bornholm, medens den danske Hæl' under den fra
Frankrig indkaldte Feltmarchal Grev St. Germain rykkede
ind i Mecklenborg mod den russiske Armee under
Romauzo»,
Saaledes var All beredttil at begynde Fjendtlighederne,
uden at nogen formelig Krlgserklæring var bleven udstedt.
Da ankom Bfterretningen om, at Peter den adie den
14de Juli var berove! sin Krone. Uden at have modt
Busserne, og uden at noget Mærkeligt var forefaldet, vendte
Fontenay derfor den 24de August tilbage til Kjnbenhavn,
hvor Flaaden igjen blev oplagt. Kun 3 Fregatter f01'bleve i DstersUen til hen i iovernher fol' at holde Die
med den russiske Flaade. Da den nye russiske Regjeriog
viste sig venskabeligt sindet, og Fredene i Paris og
Hamborg, som endte Syvaarskl'igen, endeligt skaffede SUfarten Ro, blev det ikke nndvendlgt at gjnre saa store
Udrustninger det næste Aar, hvorfor de Indrullerede bleve
hjemsendte.
- I de sidste Åar af delle Tidsrum skete kun de
tidligere omtalte Eqviperinger til Yagtskibene , Cadetfl'egauen og nogle Opmaallngsfartnler, undtagen 1765,
1Il) 29 Cadetter og 20 KolI'ardiskippere gjorde Tjeneste som

l'tIaanedslieutenanter,
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da det blev undvendigt at sende 1 Linieskib og 1 Fregat
til Bergen med henimod 350 Infanterister og den Commission, der skulde undersege Oplobet, SOlO i Anledning af
Extraskallens Indforelse og Delingen af de sturre Bundergaarde havde fundet Sted.
- Naar vi nu ved Slutningen af denne Periode
kaste Blikket tilbage paa Frederik den Femtes Begiering,
forsanvidt den angaaer Somagten, da vil denne Betragtning ikke opvække den tilfredsstillende Fålelse hos dem,
dCI' interessere sig for Marinen, som Christiau den
Sjettes Begiering maatte indgyde. Vel val' SUmagten
ikke i en saadan Forfald som ved Fl'edel'i'k den Fjerdes
Dild; men .den val' dog ikke engang i saa god Tilstand, som Christian den Sjette havde efterladt den,
og i 19 lange Fredsaar kunde man dog have ventet
Fremskridt, Hermed være lmldleitid ikke sagt, at ei flere
gode Foranstaltninger fandt Sted, thi vistnok skylde vi
Regjeringens store Omhu fQI' Handel og Sotart - Noget,
som ogsaa har en væsentlig Indl1ydelse paa Marinen som og de Forbedringer, der foretoges især med Holmene,
ligesom at Sneraten beholdt sit af Christian den Sjette
oprettede eget Krigscancelli , vor Anerkjendelse. Men det
var dog AU ei nok i Forhold til det, som tilsidesattes.
Denne Tilbagegang havde ikke sin Grund i for stor
Sparsomhed; thi om man ogsaa fraregner de Summer,
del' medgik til de sturre Udrustninger, Omstændighedeme
udkrævede i delle Tidsrum, især i Aal'et 1162, blev der
dog tilstaaet Somagten endog stnrre Pengernidler, end
der under Christian den Sjette vare brugte til at ophjælpe
den fra en jammerlig til en ypperdig Tilstand. Ikke
heller val' Mangel paa Interesse hos Kongen for Somagten
Grunden; at ban havde den, viste han ved at oprette
Genel'aladjutantsposten, for at have en 'SUOffi cier om
sin Person, af hvem han kunde vente Oplysning om
(15·)
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hvad der kunde bidrage til Marinens Tarv, ligesom han,
som tidligere bemærket, var den flh'sle danske Konge,
del' bal' Admil'alsuniform. Men Ulykken var, at Dann eskjold afskedigedes, og en ny Administration, der stod
langt under ham i Dygtighed, indsattes.
Grunden lil denne Forandring maa fornemmelig suges
i Uovereensstemmelsen mellem Kongens og Danneskjolds
Characteer. Dennes ualmindelige Dygtighed og Energi val'
desværre blandet med Haardhed og ikke sjeldenl med
Vilkaarlighed, hvad der ikke kunde stemme med Frederik
den Femles bekjendte humane og retsindige Tænkemaade.
Da dertil Rosenpalm vidste al bibringe Kongen den
Mening, al det Samme kunde udrettes med ringere Pengemidler, og del laa denne paa Hjertet al spare , mistede
Sumagten sin talentfulde Administrator. Men Rosenpalm
var ikke den Mand, del' kunde erstatte Danneskjold. Vel
havde han under Krigen været en af Gyldenloves meest
yndede Linieskibschefer og som Næslcommanderende hos
Sehestedthuvt en hæderlig Deel i de Foretagender, der saa
væsentligtbidroge til al fordrive Carl den t21e fra Pommern;
ligeledes ordnede han senere Indrulleringen i NOI'ge og
havde en vigtig Indflydelse paa Administrationen saavel
under Gabel som under Danneskjold, især efterat han t 121
som den ældste Flagmand val' bleven Admiralltetets fUrste
Deputerede. Men til at staae i Spidsen for Marinen
besad han ikke Kraft og Selvstændighed nok. Dette
\ havde han alt vlist, da han 1711 aflnste Tordenskjold i
Commandoen af Nordsueseskadren; thi efterat han havde
overtaget den, blev der - - som man vil erindre - Intet
af Betydenhed foretaget, indtil Tordenskjold aller kom
\
lilbage. El andel Beviis paa hans Mangel paa Selvstændighed have vi seet i Striden om Skibsbyggeriet 1135,
da han ikke tog i Betænkning at frafalde sin lidiigere
udtalte Anskuelse af Frygt for at miste sin Post. Ogsaa
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om Flaadens Størrelse og de nedvendige Fonds skiftede
han Mening eftm' Omstændlghedeme. Saaledesunderskrev
han den 21de November t 744, allsaa da Danneskjold
endnu havde Magten, en Forestilling fra Admlralftetet til
Kongen, hvori del' erklæredes, at "det hverken nu eller
herefter vil blive muligt nogen Tid at afkorte Noget af
de til Brug destinerede Fonds uden Edel'S Majestæts
Flaades Ruin og; Somagtens Svækkelse og Uudergang't. >
30 Linieskibe ansaaes da ei tilstrækkelige; Danneskjold
foreslog 40 Linieskibe, den norske og gluckstadske Eskadre
iberegnet; men Admlralitetet ansaae det endog nedvendigt
at holde 40 Linieskibe foruden disse Eskadrer, Derfor
tilraadedes da at forege Snetatens Fonds, Men da det
2 Aar sildigere kom a~ paa at styrte Danneskjold,
benyttede ban netop den Paastand , at Meget kunde bespares, ligesom han kort efter' erklærede sig for, at
Flaaden kunde formindskes.
At Besparelserne ei opnaaedes, have vi seet, Delle
hidrotte især derfra, at man uhensigtsmæssigt anvendte ·
betydelige Summer paa Havneaulæget i Nivaae, paa GaIeibyggeriet - hvilket Kongen selv af menneskekjærlige
Grunde misbilligede - og paa en imodvendig Forngelse
af det faste Mandskab. Vi have desuden seet, at det
Nautiske og MilitaiJ'e - Marinens vigtigste Dele - stode
tilbage i denne Periode , at man igjen byggede smaa
Linieskibe, og at Opmuddrlngen og Opmaalingerne forsomtes. Det synes os saaledes godtgjort, at Danueskjolds
Bestyrelse fortjener Fortrinet for den Administf'ation,
der fortrængte ham, og at Kong Frederik kun baadede
Marinens Tarv lidet ved at afskedige ham.
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VI.

Kong Christian den Syvende sætter atte t'
Grr.v Danneskjold-Samsoe i Spidsen for Ilat'inen.

1766-1767.
Danneskjold tilbragte den storste Deel af de næsten
20 Aar , han var fjel'net fra Soetaten, uden offentlig Ansættelse. Da han paa en Reise til Wisbaden, hvor han
blev helbredet for en Lamhed , som han under Arbeiderne
ved Dokkens Anlæg havde paadraget sig, kom til Berlin
tilbud Frederik den 2den ham vel en glimrende og fordeelagtig Virksomhed, naar han vilde skaffe ham en
Flaade i Emden, hvortil Kongen ingen Bekostninger
vilde spare, Men Danneskjold indsaae hvor skadeligt det
vilde være fol' Danmark, hvis Preussen blev en Snmagt,
og afslog Tilbudet, da han, skjondt han ei blev brugt
i sit .Fædl'eland , ikke vilde tage Deel i Noget, som
han erkjendte val' fordærveligt for dette. Han tilbragte
sin Tid i et lykkeligt Familieliv og ved videnskabelige
Syslet' J indtil han i Aaret 1760 blev udnævnt til Overhofmester ved Sor!) Academi, til hvis Opkomst han
med sin sædvanlige Nidkjærhed virkede. Derved kom
han imidlertid i Opposition til Begjeringen , saa at man,
da han efter sin Hustrues Dnd forlangte sin Afsked, gjerne
tilstod ham denne rt).
Da Kong Frederik den Femte dode , Natten mellem
den 13de og 14de Januar 1766, var den 1754 som
Civildeputeret ansatte Ka!11met'her'I'e Frederik Christian
Rosenkrants Overkrigssecretair og furste Clvildeputeret
i det combinerede Collegium. Fjorten Dage efter SiD
Thronbestigelse forenede Christian den Syvende igien
-) Treschows "Danneskjolds Biegraphle" .
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Militairetaternes Krigscancellier, saaledes som de havde
været rul' 1735, og udnævnte den til Geheimeraad opholede Rosenkrantz tillige til Overkrigssecretair for Landetaten. Men denne Forening varede dog ei længere end
7 Maaneder. Uagtet nemlig Danneskjold havde været
tjel'Det fra Marinen, havde han dog fulgt Alt det, som
foregik i denne, med en kyndig og opmærksomIagttagers
Blik, saa at han, da den unge Konge raadfnrte sig med
ham om Marinens Kdministration, val' istand til grundigt
at fremstille Sumagtens Tilstand og at gjUre det indlysende for Kongen, at den ene af Etaterne maaUe lide
ved Foreningen af Krigscancellierne. Danneskjolds Indberetning om Marinens Tilstand lod Korigen besvare ved
Bosenkrantz og Collegiet, hvorved der opstod en skrifllig
Debat mellem den rul'ste og Danneskjold, ved hvilken
hver af dem fremhævede det, der val' skeet under hans
Bestyrelse, og nedsalte sin Modstanders Foranstaltninger.
Vi have alt tidligere havt Leilighed til at vurdere disse
Foranstaltninger og forbigaae derfor hel' denne vidtloftige
Sirid, hvis Punkter derved ere oplyste. Christian den \
Syvende gav imidlertid Danneskjold Medhold, og efterat
denne den 1ste August 1766 val' udnævnt til Geheimestatsminister, ansattes han den 25de samme Maanetl som
Mal'inens "Surintendent", og Bosenkrantz afskedigedes.
Danneskjold kom saoledes atter i Spidsen tor
So etaten ; men kun kort blev han i denne Stilling. Det
Forste, han gi OI'de, val' at sætte Administrationen paa
samme Fod, som den havde været fOl' hans Agang 1746.
Den 10de September 1766, Ijorten Dage efter hans Udnævnelse, blev det combinerede Admiralitets- og Generalcommissariatscollegium ophævet, hvorimod atter et eget
Admiralitets- og eet Generalcommissariatscollegium oprettedes. Til Deputerede i det fnrste ,beskikkedes dog
ikke som forhen alle Flagmændene, men kun 4 Aduuraler,
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blandt hvilke Admiral Frederik Hoppe val' den ældste;
det blev ham imidlertid faa Maaneder efter tilladt at
opholde sig paa Landet og kun gjort liI Pligt al mode
i Collegiet, naar vigtige Sager forhandledes, og hans
Aldel' og Helbred tillode det ~).
Efler Danneskjolds Begjæring lillod Kongen, al hans
"Apologie" med dertil horende Bilage, del' ikke blot
indeholder et Forsvar for hans Bestyrelse, men ogsaa
fremsætter adskillige Anker mod den forrige Bestyrelse,
maatte meddeles Geheimestatsraadet og SUelalens Cutlegler
samt opbevares i Archiverne. Denne Apologie, sildigere
offentliggjorl af Professor H. Treschow , skildrer hans
Foranstaltninger med meget lyse, ja altfor lyse Farver ,
medens hans Modstandere ingenlunde skaanes. Vi have
tidligere anfort Exempel paa, hvor gunstigt Danneskjold
fremstillede sine Foranstaltninger ved at nedsætte Andres,
da vi omtalte hans strenge Bedtimmelse af Flaadens TiIstand ved hans ftll'sle Overtagelse af Marinens Bestyrelse
(147-48); men vi skulle hel' ikke indlade os paa at
drnfte' Apologien videre, eftersom vi i del Foregaaende
have sogt at fremstille den sande Tilstand,
Soetaten beholdt de samme ordinaire Fonds, som
havde været liIstaaede i Frederik den Femles sidste Regjeringsaar , nemlig hen imod 1250000 Bbd, aarligt; og
dermed lovede Surintendanten endog at forege Flaaden,
Det af ham forestaaede Budget for Aaret 1767 ansatte
ogsaa af denne Sum liI Materialfondet omtrent 25000 Rbd.
mere , end dertil var brugt i de 2 nærmest foregaaende
Aar , nemlig i Alt Noget over 345000 Rbd. FOl' kort var
imidlertid hans Bestyrelse til at vise, om han havde kunnet
") Hoppe var da i sit 77de Aar; 1770 udtraadte han af Marinen
med Generaladmirallieutenants Characteer og dllde 1776•
86 Aor gammel; han var den sidste SlIofficier med denne
Charaeteer,
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opfylde sit LUfte; thi næppe val' et Aar forlobet, ru,r han,
den 26de October 1767, ved et kongeligt Rescript uventet
blev afskediget og forviist til sil 'Gods Marseillesborg
i Jylland med Befaling til inden 3 Dage at forlade
KjUbenhavn.
Grunden til denne haarde Medfart el' ei tilstrækkeligt
oplyst.
Vel opbevarer del kongelige Geheimearchiv
2 udaterede og ei underskrevne Concepter s) , som ere
fundne mellem General v. Huths Papirer, og hvori Forfalleren i Anledning af en formodel Sammensværgelse
mod den souveraine Magt paa en skarpl dadlende Maade
fremstiller flere Begjeringsforaustaltnlnger og den slelle
Finantsforfatning som foranlediget ved skjændige Underslæb. Paa disse Concepter , del' lovrigt næppe ere skrevne
egenhændigt af Dauneskjold, har dennes personlige Fjende,
Geheimeraad Bosenkrantz, noteret, al Danneskjold var
Forfatteren , og Historikeren Geheimestatsmlnlster Ove
Malling har tilfbiet paa del ene, at han havde havl el
ligelydende, hvorpaa del' stod: "Delle skal være og er del
Promemoria, som Grev Danneskjold-Samsne i Aaret 1767
gav Kongen, og fol' hvilket han faldt i Unaade", ABel'ede
en lidiigere Historieskriver (RiegeIs) hal' paastaaet, at
Danneskjold for at gjore sil) uundværlig for Christian
den Sjette hal' ængstet denne med anonyme Angivelse,',
og hal' han virkelig forfaIlet disse Coucepter fol' al bruge
dem paa denne Maadf', da hat' der vistnok været skjællig
Grund fOl' Kongen til al vise sin Unaade mod en Minister,
del' gjorde sig skyldig i saadanne Rænker. Men hiin
riegelske Beretning et' næppe utvivlsom, skjondt Muligheden deraf desværre maa indrummes. Har han derimod
overgivet et saadant Skt-ift med sit Navns Underskrift, som
*) Disse Concepter ere aftrykte i "Danske Magazin", adie Række,

m, 68-71.
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efter de af Malling anforte Udtryk synes al have været
Tilfældet, og som vi antage stemte mere overeens med
hans Characteer, da 'vilde deri jo ikke liggc nogen Grund
til at afskedige ham. Vi kunne derfor ikke ansee disse
Concepter for alene at have været Anledningen til, .at
delle skele.
Danneskjolds Biograph Treschow siger, at Christian
den Syvendes strenge Fremfærd mod en saa hoitstaaende
og fortjent Mand val' foraniedigel af Danneskjolds
Uven nCl' , og al den af .ham fremdragne Slægtning,
Admiral C. C. Greve af Danneskjold - Laurvig, del' blev
hans Eftermand som Mal'jncns Chcf, ikke var frl fol' den
Mistanke al have havt en betydelig Dcel i sin Velgjurers
Afskedigelse.
Det kongclige Geheimearchiv gjemmer
imidlertid flere af Danneskjolds egenhændige Skrivelser,
til Chrislian den Syvende, som "ise, at han hyppigt var i
Opposition til sine Colleger i Statsraadet, og al del' især
herskede Fjendskab mellem ham og den bekjendte Grev
J. H. E. Bernstorff, hvem Danneskjold ansane for en skadclig
Minislcl' og derfur uagtet Kongcns Forbud tragtede efter
al styrte Cl ) . Kampen mellem Danneskjold og Bernstorff
foranledigede endog en vidtll.lflig paa Fransk skreven
og særskilt aftrykt Betfærdiggjorelse fra den Sidste til
Kongen. Del kan sanledes vistnok antages , al Bernstorff
hnrte til Danneskjolds Modstandere, af hvem han betragtedes
som en trættekjær og herskesyg Opponent, som de derfor
nnskede al fjcrne fra Kongens Baad. El Aar ru., delle
skele, forudsagde Danneskjold selv sin Skjæbne i et Brev
til Christian den Syvende, der imidlertid dengang med
det Onske, at han vilde falle bedre Tanker om Bernsturll', forsikkrede ham om sin NaadeØ ) . Del er ikke
.) De vigtigste af disse Breve ere afirykte i "Danske Mngazln",
3die Række, 1Il, 42- 68.
....) "Danske Magazin", 3die Række, 1lI, 52-55,
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usandsynligt, at Danne kjold ei hal' rettet sig herefter, og at
Kongen, kjed af hans Tragten efteI' at styrte en Minlster, han
ansaae for dygtig og redelig, endeligt lyttede til hans mange
Fjendcrs Ord, der skildrede ham for den fOl' sin uindskrænkede Magt nidkjære unge Monal'k som en herskesyg
og ulydig Undersaat uden at tage Hensyn til, at vistnok
næsten altid patriotiske Fnlelser laae )iI Grund for hans
Opposition. At Danneskjold uden Indsigelser lod sig
forvise, forklarer Treschow ved hans Lydighed mod
Kongens Bud. Men naar m ~1O seer hen til, hvo I' nidkjær
han ellers stedse havde viist sig for sin Ære - hvilket
hans ovenanforte Forlangende om Opbevareisen af hans
"Apologien ogsaa viser - maa man snarere antage, at
han har fl>1l at han var gaaet for vidt.
Sine ovnge Levedage tilbragte Danneskjold i Jylland,
hvor han dode den 18de Juli 1770, ikke fuldt 67 Aal'
gammel.
I det Foregaaende have vi sngt at fremstille hans
Færd i Marinen, og vi ansee os deraf berettigede til den
Mening, at han var en sjel~en dygtig Marinechef. I de
5 fnrste Aar , han stod i Spidsen fol' SUmagten , erholdt
han kun en lille Gage, og forst 1742 sattes hans Indtægter i Forhold til hans Tjeneste og Charge. Ved flere
Letligheder viste han sig gavmild, fUl'te stedse et HUlIS,
dCI' passede for hans Stilling, og saae ofte Marineus
Officierer hos sig 0).
Hans Udgifter overstege derfor
hans Indtægter, og efterat han havde tilsat sin arvede,
ei betydelige Formue, kom han i en Gjæld, der fUl'st
efter hans Dnd blev betalt af hans ædle ugifte Datter af
den Pension, som Christian den Sjette havde tilsagt hans
") Ved Dokkens Indvielse uddeelte Danneskjold af sine egne
Midler 2400 Bbd, Ul Commandeurcapltain Dumrelcber og nogle
Andre, som havde lJavt meest Deel j Arbeidet. (Treschows
"Danneskjolds Blographie".)
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Etterladte. Delle saavelsom flere tilforladelige Vidneshyrd el' Borgen for hans fuldkomne Uegennyltighed, fol'
hvilken ogsaa tidligere el' anfort et Beviis, da del' fra Lyneborg blev tilbudt ham en betydelig Douceur (S. 167 - 8).
Paa den anden Side maa det indrommes , at han ei blot
val' ærgjærrig , men ogsaa herskesyg og vilkaarlig, saa
at det var farligt, at saamegen Magt val' nedlagt i hans
Hænder.
Hans Fremfærd mod Bille, Benstrup og Lutken fOI'tjenei- Dadel, og om han end sildigere sngte at lindre
disse brave Mænds Skjæbnc, kunde han dog derved ikke
gjOl'e den Haardhcd, de havde lidt under, god igjen.
Overall synes Danneskjolds Excmpel at stadfæste, at del'
horer offentlig Control og Ansvarlighed iii ministerlel
Bestyrelse, og at det undeI' Enevoldsregjeringen val'
nnskellgere , at Marinen commanderedes af et Collegium
end af en enkelt Mand, hos hvem desværre saa hyppigt
den fornndne Dygtighed ledsages af en farlig Vilkaal'lighed,
der let udarter til trykkende Urerfærdighed.

VII.

Vaklende Bestyrelse,
1768-1784.
Kong Christian den Syvendes snrgelige Sindstilstand
gjerde ham snart uskikket til at fore en selvstændig Regjering , hvorfor ogsaa alle Foranstaltninger lede af en
Usikkerhed , del' f'orst ved Kronpriudsens Hjælp atter
hævedes. Ogsaa i Sueraten sporedes delte, og flere
Gange blev Adminlstratiouen aldeles forandret i delte
Tidsrum.
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Den Erkjendelse, at SUmagten aldrig havde været
bedre styret end under Danneskjold-Samsces Ministel'ium,
synes efter hans Afskedigelse at have bevirket den Beslutning, al der atter skulde sættes een Mand i Spidsen
for Marinen. Dertil valgte man Viceadmiral C1E:iE.ian
Conrad Greve al Danneskjold - Laurpjg, den Samme,
som Treschow mistænker for at have været virksom til
at styrte sin Frænde, hvem han skyldte sin hele Forfremmeise. Som tidligere omlalt var han nemlig alene
paa Grund af sin Fudsel fra Cadet stt'ax bleven Capilain,
val' i sil 21de Aar bleven ansat"som Åssessor i Admit'alitetet, havde beholdt denne samme Post i Frederik lien
Femtes forenede Collegium samt lillige været Sneratens
fOt'sle Generaladjutant; 1761 val' han bleven Deputeret,
hvilkethan ogsaa blev i det nye Ådmlralltet, som hans Onkel
indrettede 1766. Nu, efter dennes Fald udnævntes han til
Admiral og Marinens Overkrigsseeretalr og 71/ 2 Maaned
efter til Intendant for Sueraten. Saaledes havde SOmagten
atter faaet en ministeriel Bestyrelse; men hvad det' havde
hjulpet den under Chrlstian den Sjette var ikke, at den
havde en Minlster, men at den havde en dyglig Minister,
og dette var den nye Intendant ingenlunde.
Struensee mærkede dette snart, og næppe Val' hans
Indflydelse stegen, fol' han arbeidede paa en Forandring.
Han havde den vistnok rigtige Tanke, at eet Collegium
burde danne Bestyrelsen, og at de Deputerede deri
hver skulde have sil Departement og være ansvarlig
{or delle. Han kunde imidlertid ikke faae det Hele indrettet saaledes paa eengang, men udvirkede dog, at de
adskille Collegier den 9de Marls 1770 aller bleve
forenede, Intendanten, som med Collegiel modsatte sig
Departementsinddelingen , kl1'nde han endnu ei faae af
Veien; men det varededog ei længe. 7 Maaneder si!digere,
da Toget ti! Algier, hvorom siden skal tales, vat' mis-
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lykket, og da Undersøgelserne desangaaende havde viist,
at den af Danneskjold - Laurvig udkastede Plan var
uhensigtmæssig, at de brugte Midler vare utilstrækkelige,
og at Skibene havde være slet udrustede og forsynede,
blev han den 18de September 1770 sat paa Pension;
Intendant- og Oversecretairsposten bleve ophævede, hvorimod Collegiets forste Deputerede, Viceadm \!:!L!lans
Hendrik Romeling, blev Etatens Referent hos Kongen ") ,
''--- Oepal'tementsinddelingen , de,' allerede val' indfurt i
Landetalens Collegium, stod endnu lilbage ; men da Bestyrelsen vedblev al opponere derimod , befalede en
Cablnetsordre af 12te Februar 1771, at Geheimeraad og
Civildeputeret Gregers Christian G,'eve af Haæthausen
i Forening med en af Generalitetets Comptoirchefer,
Etatsraad Willebrandt, skulde ordne Sueratens Bestyrelse
paa samme Maade som Generalitetet, Den af dem udkastede Plan erholdt kongelig Approbation den 28de Marts.
De hidlilværende Deputerede entledigedes; Admiralitetsog Commissariats-Cotlegtet , som skulde fo\'c Commandoen
over Sneraten og have Bestyrelsen af den, deeltes i
2 militaire og 2 civile Departementer ; i Spidsen for
hvert af disse ansattes en Deputeret; Haæthuusea og
Willcbmndt blevecivileog Schoutbynachterue'") O. Hansen
og B. L. Fisker militaire Deputerede; den fOrste militaire og den fl)rste civile Deputerede skulde referere Sagerne
for Kongen, der beholdt de ordinatre Sager til den næste
Referatdag ; invrigt skulde Collegiet retle sig efter det
Reseript, som nogle Maaneder tul' (den 30le Decb, 1770)
val' udstædt, Delle indeholder ypperlige Regler, del'
*) Som tidligere bemærket commnnderede Riimeling i de 2 filrste
Aar de til Neutralitetens Overholdelse under Syvnarskrigen

I

udrustede Skibe.
..*) De' hollandske Benævnelser af Marinens Charger afskalfedes
kort efter i Slutningen af 177 t.
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characterisere del struenseske Ministel'ium paa en ærefuld
Maade. Det erklærer det som Kongens alvorlige Villie,
at alle Forreminger skulde behandles med den fuldkomneste Orden, Alvor, hel' og Kraft; alle Sager refereres
kort og tydeligt, og Betænkmuger affattes uden Tvetydighed;
kun i særdeles overordentlige Tilfælde maatte der andrages
paa Undtagelser fra Lovene; behpvedes ' del, skulde Cellegiet indkomme med Forslag li! Foraudring i disse eller
med Udkast li! nye; det skulde kun fUre Overopsynet
og ei befatte sig med Detaillen , som vedkommende
subalterne Autoriteter skulde afgjUre efter Lovene; aarligt
skulde Collegiet indberette, hvilke af dets Underordnede
især havde viist Flid og lyer. Ogsaa var det befalet
Collegiel kun at foreslaae dem, som havde viist særdeles
Tjenesteiver , til nogen Characteer eller Rang, da Uddeleisen deraf havde taget saa megen Overhaaud , al de
vare ophorte at være en BelOnning for Fortjeneste. Ligeledes skulde de mange afgivne Lofter om Embeder
("Expectancel''') kun opfyldes, naar de Paagjældende
virkelig vare i Besiddelse af de fomndne Egenskaber.
Vi have tidllgere udtalt del som vor Overhevilsnlng ,
al det uindskrænkede Kongedomme ikke egnede sig til,
at hele Magten over en Green af Statshuusholdniugen
nedlagdes i een Mands Hænder, men at den burde overdrages et Collegium, dog saaledes, at de forskjellige
Medlemmel' hver havde deres bestemte Foretninger , ikke
blot for at Regenten og den offentlige Mening kunde have
en enkelt bestemt Mand i enhver Sag al holde sig til,
men ogsaa, hvad Somagten angaaer , det militalre og det
civile Elemenl kunde faae den rette Ligevægt. Vi kunne
derfor ikke Andet end billige den Departementsinddeling,
som under det struenseske Ministel'ium blev indfort. Men
naar en saadan Indretning skal have nogen Belydning,
maa den være mere end nominel, og del var den ogsaa
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efter denne Plan. ~ Dep artem en tschefen skulde nemlig ikke
alene have nUiagtigt gjennemgaaet Sagerne, inden de af
Comptoircheferue refereredes i Collegiet; men han skulde
ogsaa give de andre Medlemmer de fornodne Oplysninger,
skulde dernæst fikst votere og fUI'st underskrive Sagen og
val' da ansvarlig for den som for Alt, hvad der forsomtes under hans Departement, naar han ikke udtrykkeligt bemærkede sin Afvigelse fra de andre Deputerede;
ja, for at opmu,!ltl'e dem til uden Forbehold at fremsætte
deres Mening, val' det dem udtrykkeligt tilkjendegivet , at
frimodig Aabenhjertigued i Forretningssager stedse vilde
være Kongen behagelig, og at han gieme saae, at ethvert
ledlem af Collegiet, som var af anden Mening end
MajOl'tleten efter Pligt og Samvittighed fremsatte sit seperate Votum. At det var Alvor med denne Departementschefernes Ansvarlighed , viste Begjeringen ogsaa snart
efter i Gjel'fiingen, idet den afskedigede Willebrandi,
fordi de lndrullerede , der vare samlede til Toget mod
Algiel', ei itide havde faaet deres Kostpenge udbetalte,
saa at de fol' at beklage sig herover i en Hob droge til
Hirschholm, hvor Kongen opholdt sig.
Efterat den energiske, men skaanselslose Reformator
den 17de Januar 1772 var styrtet, beholdt del nye Ministerium dog i de forste 9 Aal' den departementale Inddeling af Collegiet; men Jen af Struensee fjernede Admh'al
Romeling ansalles den 20de Januar 1772 SOlD 1ste Depuleret og udnævntes tillige iii Medlem af Geheimestatsraadet ("Gebeime- og Cabinetsraad"}; efter bans DM i
November 1775 blev Admiral Frederik Christian Kaas
tste Deputeret i Cellegiet.
Marinens Pengevæsen var imidlertid kommet saameget i Uorden, at del' i Slutningen af t 779 maalle
nedsætles en Commission, beslaaende af Finantsminisleren,
endnu en Statsminister, Collegiets fOrste militaire og
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fnrste civile Deputerede, en Finantsdeputeret og Statssenretair Guldberg fOl', at undersege Somagtens Tilstand,
foreslaae Forandringer og fastsætte Flaadens Storrelse").
Efterat denne Commission havde endt sine Undersngelser ,
log man den 30LC.ApI'i1 1781 sin Tilflugt til atter at dele
Collegiet , som det havde været i Danneskjolds Tid, men
vel at mærke - uden al udnævne nogen Intendant eller
Overkrlgssecretalr , hVQJ'i disse lo Dele kunde samles. I
Spidsen fol' det nye Admiralitet forblev Kaas endou en
k01'1 Tid, men aflåstes snart af Viceadmiral Com'ad von
Schindel, og i Commissariatscollegiet blev den til Geheimemad ophniede, forhenværende Fabrikmester Krabbe, del'
siden 1772 havde været Civildeputereti det gamle Collegium,
1ste Deputeret. Uagtet disse Mænd sogle at vedligeholde
Enighed mellem beg~e Collegier, kunde de~ dog ei være
Andet end, at de forskjetlige Stillinger og Forhold maatte
frembringe forskjetlige Anskuelser, og al deres Forestillinger maatte indeholde modstridende Meninger, som
del val' meget vanskeligt, for ei al sige umuligt, for
Begjerlugen at domme imellem. Lykkeligviis varede
denne Tilstand ikke længe; thi næppe var den unge
Kronprinds Frederik 3 Aar sildigere indtraadt i Statsraadet, fOl' de adsplillede Dele alleI' samledes lil et Hele.
- I de forste 3 Aal' af denne Periode under
Danneskjold - LaU1'Vigs Bestyrelse forblev vel Marinens
Budgel uforandrel saaledes , som Danneskjold - Samsne
havde forestaaet del 1767, nemlig henimod 1250000 Rbd.,
hvoraf omtrent 345000 Rbd. brugtes Lil Matel'ialfondet.
Men da man ikke kunde komme ud dermed, maatte der
aarligt gives Tilskud, saa at de ordinaire Udgifter i disse
") Angaaende Flaadens St/lrrelse var der siden Christian den
Syvendl's Thronb estigelse_ taget fiere hinanden modsigende Be- •
stemmeiser , uden at nogen af disse paa Grund af de evige
Forandringer i Bestyrelsen kom til UdfIlrelse.
(16)
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Aar i Gjennemsnit bleve henimod 40000 Bbd. stårre
og udgjorde' altsaa over 1280000 Rbd. Disse Udgifter
stege under det struenseske Ministerium 1711 til næsten
11/ 2 Million. Det var nemlig Hensigten at forege Materlalfondet, dog skulde fikst en Gjæld af henimod 350000 Rbd.
afbelales; men fOr man kom saa vidt, var Foregelsen
igjen inddragen af det guldbergske Minislerium. Paa
Grund af Udrustningerne mod Algier belnbe Eqviperingsudgifterne for Aarene 1769-70 sig til næslen l Million,
for 1771 alene til over l Million og fol' 1772 til næsten
en halv Million, hvilke Summer bleve Soetaten godtgjorte. Men da heri ikke val' beregnet SliUage paa Skibe
og Gods, kom Etalens Fonds dog tilkort.
Desuagtet bestemtes det under det guldbergske Ministerium, at Udgifterne skulde bringes ned til Danneskjolds
Normalsum , og 1774 blev del' virkelig afkortet over
160000 Rbd. og det folgende Aar atter næsten halvt saa
meget. Disse Summer vilde man da bespare ved at afskaffe 400 Haandværkere og ligesaa mange Matroser;
men det viste sig snart, at man havde afskediget fol'
mange; thi nu maatte del' fol' en Mi Daglou antages
private Tommermænd. del' dog ei arbeidede saa godt
som de afskedigede faste, og istedetfor Matroserne desto
flere Sjouere, saa at derved en betydelig Deel af det
ved Reduclionen Besparede medgik. Ogsaa spildtes en
Deel Penge paa et projecteret, men ei udfurt, Værft i
Christiansand; Indretningen af en Såeqvipage i Gltickstadt
1774 kostede ogsaa Noget, omendskiondt de derved ansalte Folk toges af Divisionernes Mandskab. Endeligt
bidrog den tiltagende dyre Tid, der gjorde alle Fornodenheder kostharere, ogsaa til at Udgifterne ei kunde bestrides af de tilstasede Fonds; Gjælden tiltog bestandigt
isterletfor at blive afbetalt, og det uagtet Bolværker og
Bygninger paa Holmene forfaldt, Opmuddringenforsomtes.
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og Forraadene i Magazinerne vare udtåmte, hvilkel var
en naturlig Flilge af, al man ogsaa havde nedsal Malerialfondel endog med over 24000 Rbd. under del, som af
Oanneskjold var foreslaael.
Da var del, at den omtalle Commission i Åaret
1779 nedsattes fol' at undersuge Somagtens Tilstand,
ug efter dens Forslag overtog Finantserne 400000 Bbd.
af Gjælden 0), ligesom Marinens ordinaire Fonds fra 1781
bleve forligede saa meget, at de for 1781-4 i Gjennemsnit belnb sig til over 1 1/ 2 Million, altsaa endog mere
end Struensee havde liIstaaet. Men uagtet deu storre
Indtægt blev dog ikke Materlalfondet forUgel fik de
2 sidste Aar af denne Periode, hvor del' alene ,i Aaret 1784
endog anvendtes henimod 650000 Bbd. dertil , altsaa
næslen dobbelt saa meget som rur.
Paa Grund af de algierskeUdrustninger og Spændingen
med Sverrig behUvedes til extraordinaire Udrusteinger i
det guldbergske Minisler'iurns :l fOl'ste Aal' i Gjennemsnil
over 450000 Rbd. aarligt: i de paafolgende 4 rolige
Aar skele ingen ualmindelige Eqviperinger ; men i
Slutningen af denne Periode gjorde den amorleanske
Frtbedskrig igjen fra 1779 - 84 store Udrustninger nndvendlge, hvortil i Gjennemsnil medgik næsten 80000U Bhd.
aarligt, idet Belnbet i Aaret 1781 endog steg til næsten
11/'], Million"'O).
*) Dette var kun Halvdelen af Gjælden; til den anden Halvdeels

Forrentning og Betaling anvistes siden aarligt en Sum; den
blev dog ci ganske albetaIt filr i næste Periode.
n) Foruden det her omtalte til de ordlnalreUdgifter og Ul Eqvlperinger Tllstaaede bleve ogsaa undertiden enkelte Summer udbetalte til nogleExtraudgifter, som imidlertid ei ere medregnede
her, nemlig 1775 og 76 næsten 30000 Rbd. til Forsyningen af
et Proviantsmagazin i Frederiksværn ; 1777-9 16000 Rbd. til
Lynetteta Istandsættelse og Ul Rhedens Oprnuddrlng ; 6400 Rbd.
i 1780 Ul Nyholms Befæstelse og 160000 Rbd. i 1784 til
(Hj")
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Ligesaa afvexlende som Overadmlnlstratlonen
var ogsaa Bestyrelsen af Holmene, Danneskjold havde
sat Commandeurcapitain Frederik Reiersen til Holmens
Chef, Grev Laurvig lod ham allose af Comcapt. Wolfgang
Kaas ; da Laurvig afskedigedes, blev Beiersen , som
beskylledes af Bomellug, aller lagen til Naade, men
aflåstes, da man meente, al han ei havde viist sig energisk
nok ved nogle Uordener blandt Mandskabel paa Holmen,
af Commandeur A, N, de Fontenay, som dog kun
kaldtes Intenmsovereqvipagemester.
Da Struensee val'
styrtet, blev Reiersen tredie Gang Holmens Chef; men
ved Bumeliegs DUtI 1775 iuaatte han for bestandigt vige
for W, Kaas. Da denne dude 1778, rykkede den ældste
Eqvipagemester, Commandeur G, Walterstorlf, op til
Chefsposten, men blev ved Collegiets Dellug 1781 aflosl
af Commandeur Christian Frederik Kaas.
I del Hele 'taget vare Holmene under disse Mænds
Bestyrelse i gode Hænde.'; men de kunde dog ikke udrette Noget, fordi de Pengemidler, der vare tilstaaede
Malerialfondel, vare for ringe, og del maa tilskrives
denne uhensigtsmæssige Oeconomie, al Alt forfaldt af
Mangel paa Evne til al holde del vedlige, saa at der
sildigere behOvedes langt stnrre Summer ~i1 at oprette
del Forsnmte.
Efter Omstændighederne byggedes der i denne Periode
gode Skibe, og flere nyttige Foranstaltninger fandt Sled
paa Holmene. Hertil maa især regnes Overholdelsen af
den 1767 fornyede 17 Aar gamle Bestemmelse for
Skibenes Hovedreparationer. Ifolge disse skulde ethvert
Skib, naar del var 26 Aal' gammelt, underkastes en
Hovedbesigtelse for at bestemme, om det ~unde ijene
Kjllbenhavns Defension. 1781 og 83 solgtes' 2 Krigsskibe for
henimod 200000 Rbd. , som ogsaa anvendtes til SlImagtens
Udgifter.

I
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længere uden at udfordre betydelige Bekostninger; alt
til Skibene Henhorende skulde holdes i complet Stand,
indlil disse vare 30 Aar gamle; men efter denne Tid
maatte intet Nyt anskaffes til dem. Skibenes hnieste
ålder fastsattes til 34 Aar , som vist ogsaa maa ansees
som el passende Maximum paa Tider , hvor Skibene
byggedes med Jernbolle uden Kobberforhudning, og man
endnu ikke kjendte de Conservationsmidler , hverken for
Tommel'et ellel' Skibene, som Nutiden hal' indfort, og
hvorved det el' blevet muligt, at Skibene kunne være
brugelige i længere Tid end forhen.
Samme Aal' ordnedes Begterne for, hvor mange
Fartnier del' skulde holdes til Skibene, 1773 nedsaltes
Takkelads- og Beqlerinqscommissionen , hvis Hverv det
val', at udarbeide Reglementer for alt til Skibene Horendes};
1767-73 fuldfortes de 1754 pasbegyndte Takkeladshuse
paa Nyholm, der endnu benyttes.
Med Hensyn til Artilleriet skete ogsaa nyttige Foranstaltninger: 1769 indfortes Vaterpas til Kanonerne;
1774 Mærsefalkonetterne , som senere ere remplacerede
af Espingolerne, og 1777 udstedtes nye årmeringsreglementer for Krigsskibene,
- Eftersom Kjobenhavn blev mere bebygget, tiltog
Betænkeligheden af at udsætte dens liltagende Folkemængde for den Fare, som det ' medforte at opbevare
Flaadens Krudt{orraad i Siaden, og allerede under
Frederik den Femles Regjel'ing tænkte man paa at flytte
del udenfor Byen; men da Danne kjold meente , at de
projecterede Krudttaarne vare for langt fjernede og udsalte for fjendlligl Overfald, opgav man i Aarel 1766
igjen den dertil lagte Plan, Saaledes stod Sagen hen,
il) t 825 forenedes ReglerJngsconunissionen med Constructlons-

commissionen.
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indtil Krudttsarnet ved OStCl'POI't sprang den 31te Mal'ts
·1779, hvorved 47 Menneskel' bleve qvæstede, og en Skade
af henved 70000 Bbd, anrettedes paa de omkrlngliggende
Bygninger. Nu ilede man med at skaffe Krudtet bort
fra Staden og sendte det endog til Christiansand og
Fredericia, indtil man i Aarene 1783 og 84 havde faaet
Taarne byggede dertil udenfor KjObenhavns Volde, hvor
Soetatens og Handelens Krudt siden el' opbevaretIl).
Aaret efter al Krudttaarnet ved Osterport val' sprunget,
opkom del' Brand i et af det asiatiskeCompagniesSkibe,
som laa paa Kj åbenhavns indre Bhed , hvor det sprang i
Luften, Dette foranledigede en Bestemmelse, som stod
ved Magt til Krigens Udbrud 1807; den nemlig, at intet
Skib i Fredstid indenfor Trekroner maatte have mere end
2 Skud Krudt ombord til hver KanonOll).
- I det Foregaaende have vi seet, at man i tidligere
Perioder især stræbte efter at holde en talrig Flaade med
mange Kanoner, og at man derfOl' maatte bygge Linieskibene saa ,~ maa , at de ei vare synderligt stnrre end
vore nuværende Fregatter (S. 18, 161), medens de
dog skulde fore et stort Antal Kanoner, hvorfor de maatte
bygges paa en saadan Maade , at de kom til at mangle
flere vigtige Egenskaber. FOl' saavidt Danmark med
40 saadanne Linieskibe havde en storre politisk Anseelse,
end naar de fremmede Diplomater, hvis udersogelser
i Almindelighed kUD sketeoveriladisk og uden Sagkundskab,
kun talte det halve Antal, kunde derved maaskee under.) Fra 1816 er Soetatens Krudt fordllelt i 3 Taarne Syd for
Kastrup, 2 paa Batteriet Trekroner, 4 indenfor Christianshavns
Yolde og 3 i Enveloppen udenfor disse,
n) Men efter Freden 1814 have vore Krigsskibe indtaget all deres
Krudt udenfor Riidepæl, og i den sildigere Tid er det endog
tilladt fremmede Krigsdampskibe at komme Indenfor Batteriet
med Krudte; ombord.

I
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tiden opnaaes polttiske Fordele. Men i Virkeligheden
vilde man have havt en stærkere Flaade, naar man
istedetfcr hine 40 Linieskibe kun havde havt 20 som vore
nuværende ~), ikke at tale OlU, al del dog ovel'sleg
Statens Kræfter al holde en saadan Somagt, SOIU man vilde
give sig Skin af al besidde, i tilburlig Stand, nden al
lade del gaae ud over Mal'inens Personale. Vi have seet,
hvorledes dette blev forsomt under den store nordiske
Krig, og vi bave ogsaa seet, hvorledes hiin unaturlige Anstrængelse odelagde Landet, uden at derved opnaaedes de
Fordele, som disse skulde have forskailet. Ogsaa Danneskjold hyldede det afRegjeringen yndede Princip al holde
en talrig Flaade, og ban maatte derfor ligeledes især
serge for' del MaierieIle og stole paa, al del Personelle
i overordentlige Tilfælde ligesom ved tidligere Krige ei
vilde svigte. Under Frederik den Femles Begjerlug nedsalte man vel de store Skibes Anlal; men delte skele ei
•
for al gjnre dem, man beholdt, bedre og stnrre eller for al
forbedre Personalets meer og meer trykkende Kaar, men
fol' al kunne holde Galeler. Da Danneskjold ved Christian
den Syvendes Thronbesligelse igjen kom i Spidsen for
*) De 84 Kanonskibe , der ere satte I VandeL efter Freden 1814,

udmærke sig som Seil-, Maneuvre· og S/lsklbe; omendskjllndt
de desværre kun f/lre Attenpundfgere paa overate Batteri, ud·
skyde :de dog I eet Lag en st/lrre Kuglevægt end noget af
vore tidligere Skibe af samme Klasse, nemlig 936 $, og have
et godt Agter- samt ypperligt Sideværn. Onskeligt havde det
Imidlertid været, at disse Skibe vare mere dybtgaaende,
hvorved de kunde været blevne stivere og have f/lrt sværere
Skyts paa /lverste Batteri; da der paa de grundesse Pletter I
Drogden - vort f1akkeste Linieskibsfarvand - er 23Fod med
dagligt Vande, kunde de have ligget 2 Fod dybere over Livet,
saaledes somLinieskibet Dannebrog, der ogsaaflirer 30-pundlger
paa overste Batteri og har den paa vore andre Linieskibe
savnede Hytte,
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Mal'inen, bestemtes atter, at man vilde holde 33 Linieskibe
paa 50 -90 Kanoner' og 12 Fregatter paa 18-30 samt
6 Snauer med 8-18 Stykker Skyts, og fol' at kunne delle
tilsidesalles igjen det Personelle,
Efter Danneskjolds sidste Afskedigelse var man ei
engang tilfreds med hans Bestemmelser, men nedsalte
endog en "Allgrnentatiollscommission", bestaaende af
1 Statsminister, Finnntstuinistereu, Marinens Overseoretair
(Grev Danueskjold-Laurvig), en anden Admirul, lo Generalcomissariatsdeputerede, Holmens Chef og Fabrikmesteren ;
den udfurte ogsaa troligt sit HVeI'v, og efter dens Forslag bestemtes Flaaden 1770 lil 39 Linieskibe. 15 Fregatter og 10 Snauer ").
Men Midlerne, som man gav Marinebestyrclsen hertil,
vare - som vi af det Forestaaende have seet - aldeles
utilstrækkelige, og derfor udfortes ei heller delle Project,
Desuden vilde del have været vanskeligt at skalle 20000 SOfolk, som bøhovedes til en saadan Flaade ; vel kunde det
halve Antal være mindre Befarne; mcn endog disse kunde
Indrulleringen ikke stille uden al standse al Handelssofart. lndrulleringslisterne talte rigtignok i Aaret t772
henimod 35000 Mand (0 ) ; men heraf val' Halvdelen i
") Ed Linieskib skulde lOre 90, lo 80, tretten 70, andre tretten 60
og syv 50 Kanoner; Kanonantallet for de :J ovrlge, der skulde
tjene til Krigsreserveskibe, bestemles ikke j tre Fregatter skulde

"ære paa 36, sex paa 30 og andre sex pau 20 Kanoner; de
10 Snauer skulde flire 8-16 Stykker Skyts,
"") I Danmark og Slesvig vare i Hovedrullen
6554Mand,
I Norge
11015 lait 17569 Mani!.
I Danmark og Slesvig vare i Extra- og Ungdomsrullen t 646 Mand,
I Norge
15730 lait 17376 Mand,
hvoraf 5500 vare af Lægderne i Norge, som vel boede ved
Silen, men dog ikke vare dlrecte Slifarende. (Geheimearchivet.)

FLAADENS OG SKIDENES STORRELSE.

249

Extra- og Ungdomsrullerne. Divisionerne kunde levere
Noget over 4000 Mand, og sanledes havde man omtrent
Folk nok til den paatænkte Flaade, naar alle Indrullerede
vare hjemme, og Ingen benovedes til Handelssofarten;
men allerede paa de Tider foer en stor Deel danske og
norske Sofolk paa fremmedeSkibe, og at standse Landets
Handelas åfart var stedse betænkeligt. Vi have alt tidligere
seet, at man 1762 foretrak at hverve fremmede Sofolk ,
og delle vilde vist stedse være blevet nndvendigt, naar
en saa stor Flaade skulde bemandes.
•
Fra 1766 - 72 var Krabbe endnu Fabrikmester ; i den
Tid byggedes 7 Linieskibe og 3 Fregatter, og allerede
disse Skibes Dimensioner begyndte at blive stårre end
de tidligeres. Da det struenseske Ministerium var styrtet,
allostes Krabbe, der blev indsat i Collegiet som Civildeputeret, af Capilain Hendrik Gerner, og denne lykkedes
det endeligt at gjore det indlysende, at man burde fOlge
andre Nationers Exernpel ved at bygge af stiirre Dimensioner. Deels af denne Grund, deels af oeconomiske
Hensyn bestemte man sig 1774 til at ned mile Linieskibenes
Antal til 26 (1781 forandredes det til 27).
For at erstatte den Formindskelse i Krigsskibenes
Antal, som man nu havde besluttet, og tillige opmuntre
det indenlandske Skibsbyggeri, tænkte man paa igjen
at indfore de under Frederik den Fjerde afskaffede De- 1
fensionsskibe. Begyndelsen hertil skete ved i Aaret 1776
at udlove Præmier for Bygningen af saadaune Koffardiskibe, som kunde armeres , og hvis Tegninger vare
approberede af Snetatens Constructionscommission, ligesom man tillod, at hvert indenlandsk Værft maatle faae
en Lærling .frit oplært ved Holmens Skibsbyggerskole.
Men desværre bar denne hensigtssvarende Foranstaltning
ingen synderlig Frugt, fordi man, efterat Dndeu havde
bortkaldt den egentlige Drivetjeder dertil - Gernel' -
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ei længer overholdt de 1776 udstædte Skibsbyggeri f 01'ordninger.
Under det guldbergske Ministerium udgik af Flaadeu
5 Linieskibe og 6 Fregatter, medens del' hyggedes 8 Linieskibe og 11 Fregatter. Det forst byggede af disse Linieskibe og 3 af Fregatterne vare efter Krabbes Tegning;
men de uvrige 15 Skibe construerede Gerner.
- Forholdene have væsentlig forandret sig, siden
KjUbenhavn blev indrettet til deu dansk - norske Snmagts
eneste Vplag,~sled. Efterat Hovedstaden ved Tabet af de
danske Starulande Osten for Ol'esundet et' bleven en
Grændsestad mod Osten, efterat dens Befæstning paa
Grund af Krigskunstens Udvikling er bleven utilstrækkelig,
og efterat den geographiske Beliggenhed hal' gjort VOI' eneste
Orlogshavn, del' tillige el' en af de ypperligste i Europa,
lit el Fristelsens Æble for Ostens og Vestens store Magter,
bliver det stedste farligt der at haveSomagten i værgelus
Tilstand. Desuden var det, dengang Danmark og NOI'ge
var en europæisk Somagt, hensigtsmæssigt, at man val'
belavet paa tidligt om Foraarnt at bruge Krigsskibe i
Nordsøen, hvilket ofte forhindredes af Vinteren, naar
Alt var i Kjobenhavn. Derfor holdt allerede Christian
den Fjerde Eskadrer paa Elben og i Norge, og hans
Efterf01gere fulgte især i Krigstider samme Fremgangsmaade, indtil flnantsielle Grunde tik Overvægten og gjorde
Kjnbenhavn til Flaadens eneste Oplagssted. Danneskjold
udkastede igjen Planer til at holde Eskadrer paa Elben
og i NOI'ge, og vi have anfort, at der fra Aarene ]737-46
skete Forberedelser Iii Soeqvipagens Gjenopl'ettelse i
Gltlcksladt, men at ogsaa hel' Mariuens stedse indskrænkede
Pengemidler lammede Ildforelsen af delte Mist vigtige
Foretageude (S, 170), og at det begyndte Arbeide
blev aldeles opgivet efter Christian den Sjettes Dod
(S. 215).
Planen til et Galeiværfts Anlæg i Norge
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udfortes derimod som omtalt fra 1750-8 i Frederiksværn (S. 213).
Under den nordamericanske Frihedskrig optog det
guldbergske Ministerium igjen de danneskjoldske Planer, .
og 1774 sendtes 2 mindre Krigsskibe til Elben fol' at oplægges i Gliicksladl, hvor da igjen blev oprettet eli
Soeqvipage, ved hvilken foruden nogle Oflicierer og B~
tjente Noget over 60 Mand af Divisionernes Mandskab
ansattes. Dog fuldforte fnrst Kronprindsen i 1802 Organisationen af den gltickstadtske Sneqvipage, som vedblev',
indtil Fæstningen 1815 blev sloifet.
Ogsaa i Nm'ge var det i Aaret 1774 Begjeringens
Hensigt at holde en Eskadre, som skulde bestaae af
.{ Linieskibe, 6 Fregatter og nogle mindre Krigsfartuler,
og del' blev nedsat en Commission fol' at udkaste Planen
til et Værfts Anlæg ved Ilhristianstmds Havn, der ansaaes for bedre skikket til Oplagssted for de stnrre Krigsskibe end Frederiksværn, hvor den indre Havn er snever
og den ydre ei sikker nok; men da Omkostningerne
ansloges til over 160000 Rbd., kom det ei til Udforelse.
Derimod oplagdes i Trosvig ved Langesundsfjorden
2 Linieskibe og 2 Fregatter, som Aaret i Forveien vare
sendte til NOI'ge, og det paafolgende Am' sendtes endnu
et Linieskib og en Fregat derhen, hvorved det bestemtes,
at Skibene hvert andet Aar skulde atleses fra Kjnbenhavn.
Men snart opdagedes, at Orm odelagde de i Trosvig
liggende Skibe, hvorfor de allerede 1776 bleve bragte
tilbage til Kjnbenhavn, og til Oplagssted i Norge nedtes
man nu at bruge Frederiksværn , hvor de vel ogsau vare
udsatte for Orm, DIen dog kun i ringere Grad I og hvor
desuden Galeiværftet allerede var i Virksomhed. Saalænge
den nordamericanske Krig varede, holdtes del' 2 Linieskibe og 2 Fregatter I som hvert andet Aar aflnstes ; men
efter Freden til Versailles ophbrte dette, fordi man endnu
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ikke havde Kobberforhudning til al beskytte Skibene mod
de derværende Orm , og fordi det kostede mere al holde
dem del' end i Kjobenhavn , hvor All val' indrettet til
Oplaget.
- Af alle
, de Foranstaltninger , del' i delte Tidsrum
hleve trufne lil Flaadens Bedste, val' vist ingen vigtigere
end den ovenfor omtalle, at have færre, DIen stnrre
Skibe, Men denne Nedsættelse af Flaadens Stnrrelse val'
dog ikke - som man kunde have venlet - til nogen
Fordeel for Etatens Personale, for hvilkel der fOl'st i del
næste Tidsrum skele Noget af Betydenhed.
- Ligesan streng Dadel, som det struenseske Ministeriurns Mangel paa Agtelse Ior dansk Nationalilet og
Sprog fortjener , ligesaa megen Anerkjeudelse og Tak
skyldes del guldbergske for dels umiskjendelige Bestræbelser for at fjerne de fremmede Elementer, under hvis
Aag vort Fædreland all længe sukkede, Vel var del
nemlig 100 Aal' tidligere lykkedes Niels Juel al fortrænge
Hollænderne og deres Væsen af den danske Marinc; han
havde oprettet Sucadetcorpset , paabegyudt Indrulleringen
og il1dforl el videnskabeligt indenlandsk Skibsbyggeri.
Men senere maaUe Danmark som bekjendt ligge under
for den tydske Indflydelse, og skiondt Såetalen vel var
den Stand , hvor denne Indflydelse var mindst fremtrædende. af den naturlige Grund, at Tydskerue ikke ere
Snmæud, eftersom kun de, som have TiibOielighed til
Snlivet og lidligt vænnes dertil, ere i Stand til al taale
deltes Savn og MUisommelighedel', kunde det dog ikke
feile, al den ogsaa sporedes der, I ingen Foranstaltning
er Begjerlugens ovenomtalte Bestræbelse saa fremlysende
som ved den under 15de Januar 1776 udstædte vigtige
Lov om lnd{Ods1'ctlcn, hvorved en Skranke sattes mod
den fremmede Indtrængelse , som altfor længe havde
hindret den danske Nationalitets Udvikling.,
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Ogsaa i Såetaten yUrede Begjeringens Bestræbelse,
at gjOre de Fremmede overtlodige, sig navnlig ved flere
Bestemmelser, der gik ud paa at forbedre og udvide
lnd1'ulleringen, som ved Slutningen af Aai-et 1775 udstrakte sig til henimod 39000 Individer. .FOI' al Frygt
for Straf ikke fol' stedse skulde fjel'De de deserterede
Indrullerede fra Fædrelandet" udstedtes allerede Aal'et,
efterat Indfodsretten val' indfurt, et Rappels- og Generalpardenspatent for alle norske Sofolk, af hvilke mange
fore med fremmede Skibe; i NOI'ge indfurtes tillige en
forbedret Inddeling af Solimltdistricterne, hvorved Anlallel
af de Tjenestepligtige forogedes med henimod 900 Mand.
I Anledning af de Udrustninger, som Europas krigerske
Forhold giol'de nudvendige, skele i denne Periode hyppige
Udskrivninger til den kongelige SUljenesle, Ofte maatte
de Udskrevne, især fra NOI'ge, indkaldes, ful' de skulde
ombord i Krigsskibene, eller beholdes i Reserve til forestaaende Eqviperlnger , hvorfor der undertiden var el
belydeligt Antal til kongelig ' Tjeneste udskrevne Indrullerede samlede i Kjobenhavn, Disse erholdt Kostpenge,
saalænge de ei ansattes ombord, og for at vedligeholde
Orden, udbetale Kostpenge og fordele Folkene til Skibene
commanderedes en eller al/den af Marinens Stabsoflicierer
til at foreslaae denne saakaldte Hverving, saasnart
mangeIndrullerede vare samlede. Men saalænge Hvervlagsindretningen var temporalr, kunde hverken Chefen eller
de underordnede Betjente strax være bekjendte med de
ikke ubetydelige Beregninger og Udbetalinger af Kostpengene samt med de hensjgtsmæss~gste Midler til at
vedligeholde den fornndne Orden blandt tiere Tusinde
Sofolk, som vare aldeles overladte til sig selv og spredte
omkring i Hovedstaden; derfor opstode ikke sjeldent
Uordener, Vi have tidligere seet (S, 240), at saadanne
i Aaret 1771 foranledigede et Oplob paa Hirschholm ,
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hvorhen en stor Deel af de 2400 indrullerede, som Vare
samlede til Toget, man vilde foretage mod Algier, begav
sig for at beklage sig personligt for Kongen over, at
de ikke havde erholdt deres Kostpenge, og at disse vare
utilstrækkelige Lil deres Underhold. Denne i sig selv
ubetydeligeTumult blev for saavidt vigtig, som den lærte
Struensees Modslandere, at han intet personligt Mod besad,
hvilket gav dem Dristighed til snart efter at styrte den
uforsigtige Reformator.

Dog skete i denne Periode ingen Forandrlug ved
Commandoen over disse Folk. Men 1804 ansalles en
fast Chef tilligemed de fornndne Sergeanter og Lnbere
for at bringe Hvervingen paa en bedre Fod; derved anvistes tillige en til Soen uskikkel hnlere Officiel' en
passende Virkekreds, og ved den Erfaring han snart erhvervede sig, var han i Stand til at holde Alt i bedre
Orden, end det forhen havde været TilfældetQ).
- Under den ameneanske Kl'ig havde Vag/skibene
stnrre Betydning end tidligere, deels fordi det paalaa
dem at afholde de krigsfurende Magters Krigssklbe og
Kapere fra Ostersoen , hvortil Danmark forpligtede sig
ved Overeenskomst med tie neutrale Magtej' , deels ford!
England ikke respecterede den neutrale Territorialret
længere end eet Kanonskud Ira Land, medens Danmark
paastod denne Ret til 1 Miil fra Kysten, deels fordi den
Beskyttelse, der skulde ydes Deseneurer U ) , let gav
*) Ener Krigens Ophiir 1814 Inddroges Hvervingschefsposten, og

Hvervingen i Kjilbenhavn underlagdes Holmens Overeqvipagemester; under .Krigen 1848-51 har atter en temporair
Hvervingschef været ansat.
**) Det vnr nemlig 1779 ved et kongeligt Rescript befalet, nt alle
fra fremmede Krigsskibe deserterede Matroser skulde Onde
Beskyttelse, naar Danmark ikke havde lndgaaet Cartel med
vedkommende Nation .og altsaa havde forpligtet sig til at
udlevere dem, Ogsaa Deserteurer fra fremmede KOll'ardiskJbe

l

VAG'rSKmENE.

Anledning til Collisioner med fremmede Orlogsmænd
og deels endeligt, fordi smitsomme Sygdomme i Udlandet oftere gjorde et strengere Qvarantaineopsyn nodvendigt. Vigtig var især Vagtskibsslalionen i Oresundet, hvor der hyppigt ankom Convoier af de f01'skjellige krigsfurende Magter , og hvor del' 'val' den
Iivligsle Fat'l. Derfor brugtes 1179-82 til Vaglskib ved \
Helsinger et Linieskib, og 1781 ansaaes det endog fornodent at stationere 3 andre Linieskibe i Oresundet i de
Maaneder af Aaret, hvor Farlen del' val' stærkest, Paa
Kjobeuhavns Bhed laa en Fregat , i Storebelt, ved
Altona og efter 1774 ogsaa ved Gltickstadt el mindre
Krigsskib *).
- Af ' de i dette Tidsrum foretagne Beseilings- og
Ovalsestogter skulle vi hel' blot omtale det, der fandt
Sted 1769, da 8 Linieskibe af forskjellig Constructton
og 2 Fregatter udrustedes tildeels i Anledning af Hertugen
af Glocesters Besng. Disse Skibe laae storse Delen af
Sommeren paa Kjtlbenhavns Rhed og foretoge derpaa i
Efteraaret et .4 Ugers Beseilingstegt i Ostersoen.
- Af storre historisk Interesse val' den Udrustning,
del' fandt Sted 1770 mod Algier. OmendskjUndt nemlig
Danmark troligt upfyldte de Overeenskomster, som vare
sluttede med Barbareskerne, benyttede disse dog hyppigt
alle Slags Paaskud fur at tiltvinge sig nye Offere, Saaledes val' Deien af Algter, omendskjilndt man havde
tilfredsstillet flere af hans ublue Fordringer, i Aaret.1769
skulde beskyttes, naar de ikke havde indgaaet Hyrecontraet
med 'Skipperen , og selv denne var ikke bindende for de
dansk- norske Indrullerede, som stode Fare for at presses til
fremmed Krigstjeneste. Alle de Indrullerede, som ikke havde
lovligt Pas, skulde uden Videre borttages fra fremmede Skibe.
•) Vagtskibet i Storebelt, Snauen Echo, forliste 1782 I Grilnsund
paa Hjemreisen til Kjilbenhavn.
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ikke tilfreds med de Foræringer , som han havde erholdt
ifnlge den 23 Aar tidligere sluttede Traetat, og da man
ikke vilde indlade sig paa at"foruge disse, bemægtigede

han sig ved sine Oorsarer ads/'illige danske og norske
Koffardiskibe, hvis Besætninger han gjorde til Slaver,
FOl' at tvinge ham til Fred afsendtes i Mai 1770 fra
K,jl)benhavn Schoutby:nacht l!.. C. Kaas, del' var Deputeret
i Collegiet, med 4 Liuieskibe, 2 Fregauer , 2 Bombardeergalleter og 2 Transportskibe. Efterat Kaas den 2den Juli
var ankommen paa Algiers Bhed, tilkjendegav Deien ham
ved den franske Consul , at han ikke vilde indlade sig
paa Underhandlluger eller modtage noget Forslag om
de tagne Skibes Frigivelse, saalænge Eskadren forblev
liggende udenfor Staden. Herpaa lod Kaas ham svare,
at han maatte handle efter eget Behag, men at
Eskadren forblev paa Bheden for at udfure Kongens
Befalinger; tillige opfordrede han Regentskabet<:t) i en
truende Skrivelse til en fredelig Afgjl)relse, hvis forste
Betingelse val' Udlevering af de anholdte Skibe og deres
Besætninger, hvortil han gav det 24 Timel'sBetænkningstid.
lstedetfor Sval' lnsnedes nogle Timer efter alle Batteriernes
Skyts mod de danske Skibe. Da Kaas den næste Dag
af den engelske Consul og en tyrkisk Gesandt, hvem
Storherren efter dansk Begjæring havde sendt til Algier
for at mægle Fred, fik bekræftet - hvad forresten hiin .
hnlrnsteue Tiltale tydeligt nok havde tilkjendegivet - at
Deien havde afbrudt alle Underhandlinger, nedhalede han
det hidtil fUl'te Parlamentairflag og besluttede at gaae
angrebsvits tilværks.
Algiers Befæstmug var imidlertid ganske anderledes,
end man i KjUbenha\"n havde kjendt den, og da Vinden
*) Regjeringen i Algier var efter Formen et Regentskab , beståaende af Delen , Agaen og Byens Gouverneur.
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bar paa Landet, val' Eskadren ikke stærk nok til al tilintetgjore de talrige, velbetjente og med Steenmure forsynede
Batterier, Kaas indskrænkede derfor Angrebet til at
bombardere Byen; men omendskiondt delle vel skete
med nogen Virkning, bragte det dog ikke Deien paa
fredeligere Tanker, især da Bombardementet maatte ophore, efterat henimod 80 Bomber varc kastede, fordi
Galioterne da bleve ubrugelige, hvilket sildigere bekræftedes af en Besigtigelsescommission.
Delle Uheld tilligemed tiltagende Sygdom blandt
Mandskobet paa den slet udrustede og forsynede Eskadre,
af hvis Besætning allerede l/a var udygtig til Tjenesten,
og den vedholdende Paalandsvind, hvormed de store
Skibe ikke turde lobe ind og beskyde Batterierne, fordi
de ikke, hvis del gjordes fornndent, strax kunde trække
sig tilbage, foranledigede Kaas fil efter 14 Dages Ophold
for Algier at seile #lbage til Port Mahon Ior at faae
sine Syge pleicde og Skibene forsynede med de manglende
Fornådenheder. Fra Mahon sendte han Deien en i mildere
Udtryk affattet Opfordring tll Fred og besmykkede deri
sin Afseiling fra Algier' med del Paaskud , at den var
skeel Ior al hæve den Hindring fol' fredelige Underhandlinger, som Delen tidligere havde erklæret Eskadrens
Nærværelse at være. Men Tyrkerne kjendte allfor vel
Grunden til, al Kaas havde opgivet Angl'ebel, og vare
derfor end mindre tilboielige til at eftergive Noget af de
gjorte Fordringer ; da Kaas ikke var bemyndigel til at
indremme disse, udrettedes der Intet, og Eskadrens Virksomhed indskrænkedes til ved Krydsning og Convoiering
at sikkre Handelssolarten mod algiel'sk Overlast,
Dette uheldige Udfald af den kostbare Expedition
vakte Regieringens billige Utilfredshed; den besluttede at
udruste en storre Styrke fol' at lugte Soroverne og sendte
(17)
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Schoutbynacht Simon Hooglant til POI't Mahon for at
afluse Kaas.
For at lede hele Foretagendet mod Algier og paa
det Strengeste og Nuiagtigste at undersuge Gl'unden til
den fOrs te Expeditions slette Udfald, nedsaltes en Commi,~
sion af flere hoitstaaeude militaire og civile Embedsmænd.
Denne udtalte den Mening, at Ministeren J. H. E. Bernstorff havde tovet for længe med at foreslaae kraftige
Forholdsregler og ei dertil forlangt den tilstrækkelige
Styrke; at Mal'ineintendanten, Danneskjold-Laurvlg , ikke
havde været Bernstorff behjælpelig nok med Raad til
Planens Udkastelse ; at Holmen ikke havde tilstrækkeligt
besigtiget og udrustet de til Bornhardeergalioter kjubte
KoO'ardiskibe, og at det truende Sprog , som Kaas havde
fOrt i sit fOrste Brev til det algierske Regentskab, ei
havde været afpasset efter den Magt, der stod til hans
Raadighed. Den struenseske Indflydelse benyttede denne
Luiligbed til at ar.skedige Bernstorff og Laurvig saml li!
at afsætte Kaas som Collegiedeputeret og hans Fætter ,
Commandeurcapitain W. Kaas, SODl Holmens Chef; Derefter befalede Kongen Ophævelsen af alle Undersugetser
angaaende delle Togt, da det ikke var Mangel paa "Bravoure" og god Villie fra Marinens Side, der var Skyld i
det mislykkede Udfald, men delle maatte tilskrives urigtige
Forberedelser, paa feilagtige Steder' indhentede Raad,
allfor stort Hastværk og urigtigt Valg af Midlcl'Ile.
Det synes udenfos' .Tvivl, at Eskadren var for svag
iii at tiltvinge sig Freden, og at Grunden til, at den ei
var gjort stærkere, deels val', at de Oplysninger, som det
udenlandske Departement havde indhentet om ålglers Befæstning, vare ufuldstændige, deels at man ikke tilstrækkeligt
havde betænkt, at Suroverne kun vedFrygt kunde holdes
At del' var valgt Uhensigtsmæssige Skibe Lil
i Ave.
Bombarderer , og at disse saavelsom Eskadren i det
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Hele vare slet udrustede , kan vist med Grund lægges
Laurvig og Holmens Chef til Last. Det kan saaledes ikke
kaldes uretfærdigt, at den energiske Begjering afskedigede
disse Mænd. Fol' saavidt Kaas ingen andre Efterretnlnger
hal' kunnet erholde om AlgiCl' end de, Bernstorff gav
ham, ikke helle.' hal' kunnet udvirke Skibenes bedre Udrustning, maa han vel frikjendes for disse ved delte Togt
begaaei:le Feil, ligesom Krigsraadets eenstemmige Mening
juridisk retfærdiggjorde de af ham foretagne Operationel'.
Men man kan ei heller dadle Regjeringen, fordi den, da
der skulde anvendes stnrre Styrke mod Algier, ikke dertil
vilde benytte en Mand, som havde svækket sin Anseelse
ved uudfUrlige Trudsler, og Iigesaalidet kan det fortænkes
Kongen, at han ikke i sit Collegium vilde beholde en
Officiel', som der havde været Anledning til at fratage en
Commando. Ener Struensees Fald indtraadte Kaas
imidlertid atter i Admiralitetet, hvis Formand han endog
senere blev. (S. 240).
Det strueriseske Mintsterlum , under hvilket man val'
meget opsat paa at tugte Algier, vilde foroge Eskadren
i Middelhavet til 7 Linieskibe, 4 Fregatter, 8 Bombanleergalroter og 6 Chebekker"); man udskrev dertil Indrullerede og salte Alt i p'evægelse paa Holmime , især
ved Bygningen af 8 dygtige Bombardel'er, medens man
i Middelhavet sogte at anskaffe Chebekkerne. Tillige lod
Kongen bekjendtgjore , at de Offlcierer, som udmærkede
sig mod Algier, skulde belormes med Avancement, og al
del', na,ar et algiersk Skib var Udelagt eller erobret, foruden andre BelOnninger ener Skibets St årrelse skulde
udbetales til Deling mellem hele Mandskabet 80 Rbd. for
hver Fange.
*)

Chebekker vare letbyggede Skibe, som kunde roes i stille
Veir og derfor egnede sig for Middelhavet.
(17*)
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Men uagtet alle Anstrængeiser forstærkedes Eskadren
dog kun med 1 Linieskib , 3 Fregatter og 1 Chebek,
da de ih-rige Skibe tilligemed Bombardererna ei bleve
, færdige, fOr den 17de Januar' 1772 gjorde Ende paa
Struensees Magt, og det guldbergske Ministerium ansaae
det for fordeelagtigere at underhandle med Algier end at
bruge Magt.
Dersom Finantstilstanden gjorde det nudvendigt meest
at tage Hensyn til Oeconomie, maa man vel finde sig
deri, da det unægteligt kostede mindre at opfylde Delens
Fordringer end at udruste en tilstrækkelig Magt for at
tvinge barn til at afstaae derfra. Hooglant fik Fuldmagt
til at betale, hvad man fordrede, og derpaa sluttedes
J/reden den 16de Mai 1772 paa samme Grundlag, som
der 1746 var fastsat. Denne har i det Væsentlige bestaaet siden, skj åndt den ved alle Slags nye Fordringer ofte
er bleven truet, 'men atter bragt istand ved pecuniaire Opoffrelser, indtil Frankrig i Aar'et 1830 giorde sig fOl'fjent
af Europa ved at gjor'e Ende paa det algierske Rovervæsen.
- [ den nordamericanske Frihedskrig vedligeholdt
den danske Regjering ligesom i Syvaarskrigen med Held
Neutraliteten. Derved f'remblomstrede den dansk-norske
Handel til en aldrig forhen kjendt Velstand, tildeels ferdi
vore KjUbmænd ofte brugtes som Mellemhandlere af de
krigsfbrende Nationer.
Medens en stor Deel af den
civiliserede Verden vaandede sig under Krigens Rædsler',
hostede Danmark og Norge saaledes umaadelige Fordele,
og de ellers ofte ledige SOfarende og Handlende fik nu
fuldt op at bestille. Historien maa derfor prise den
klogtige Politik, som under vanskelige Forhold gjorde
det muligt for den danske Begjerlug at sikkre Folket
saadanne Goder, og den ældre Bernstorffs Brodersen,
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Ang,reas Peter Bernstorff, som ledede denne, bal' derved
med Rette sikkret sig et udOdeligt Eftermæle,
Da han i Aaret 1773 indkaldtes fra hannoversk )
Tjeneste for at styre Danmarks udenlandskeAnliggender,
fandt han sit nye Fædreland i et' spændt Forhold med
Sverrig. Der havde den unge talentfulde, men ærgjærrige Gustav den 3die to Aar tidligere besteget sin Faders
Throne og higede nu efter Norges Erobring.
Hans
Planer vare ikke det danske Cabinet ubekjendte og foranledigede en Væbningslilstand, der trykkede de allerede
svage danske Finantser. Ogsaa med Rusland havde
den danske Diplomati endnu en vigtig Sag at afgjore,
da det holstenske Mageskifte skulde fuldstændlggjores ved
Storfyrst Pauls Ratification, naar han var bleven myndig.
. Bernstorff hyldede den Anskuelse, som Fædrene stedse
erkjendte, at den dansk-norske Stat ved sin geographiske
Beliggenhed, sin nationale Eiendommelighed, sine maritime og mercantile Interesser alene kan have politisk
Vægt som Snmagt , og han indsaae, at ligesom i
Danmark Landmagten kun bOr organiseres til Forsvar,
saaledes bor Flaaden desuden være Statens politiske
Vaaben, hvortil han ogsaa ofte anvendte den. Derfor laa
Somagtens gode Vedligeholdelse ham meget paa Hjerte,
og derfor bestræbte han sig siden for at formaae den
unge Kronprinds til at skjænke den sin personlige
Omhu.
FOl' under daværende Forhold at imponere Nabohofferne, bevirkede Bernstorff at 12 Linieskibe og 4 Fregalte.' 'i Mai 1773 udlagdes paa Kjobenhavns Rhed og
viste sig en Maaned iOstersoen ; ved at træffe Forsvarsanstalter i Norge overtydede man ogsaa Sverrig om, at
man var beredt paa at mode et Angreb del'. Ved disse
Foranstaltnlnger og ved en den 12te August samme Aar
indgaaet or~ og defensiv Alliance med Rusland lykkedes
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det ikke blot al sikkre en freddig Forstauelse IIIrd Svorrig
samtidig uied , al de holstenske Anliggender ordnedes
paa en tilfredsstillende Maade med Rusland, men endog
al skaffe det danske Cabinet en Indflydelse i de nordiske
Anliggender, som det tidligere ikke havde havt.
Dette viste sig især', eflerat Utilfredshed med Moderlandet i åaret 1176 havde bevirket de engelsk-nordamerical/ske Coloniers Uafhængighedserklæring, under den derved
foranledigede Krig, hvori Frankrig ug Spanien 2 Aar
slldlgere og tilsidst Holland log Deel; thi da val' det fra
det danske Cabinet , al de Forholdsregler til Neutralitetens
Overholdelse udgik, SOOl siden bleve fulgte.
Skulde
Imidlertid Neutralitetserklæringerne have tilstrækkelig Vægt,
især mod del mægtige Albion, maatte Danmark og Norge
ei staae ene, men fOrst og fremmest slige at "inde det
allerede da i Europa indflydelsesrige russiske Cabinet,
Da imidlertid Rusland ingen syndertig aeliv Sohaudel
havde, var dette ingen let Sag ; omsider lykkedes det dog
den flygtige BCI'IlSt0l1f at lormaae Catharina den 2den
til den 28de Februar 1780 al erklære de krigsforende
Magler, at Rusland utuler Krigen vilde iagttage den
sl1'wgeste Neutralitet ug {m'byde sine Untlersaauer al
Handel med Krigseonlrebande, men iovrigt opretholde
al mulen Handels [ultlkonuu: Frihed. Herefter afgav
Danmark den 8de Juli el/ lignende Declaratiou og sluttede
Dagen efter en Convetttion med Rusland om al staae
hinanden bi med diplomatisk Understottelse og væbnet
Magt Ior al hævde den neutrale Handel. Til delle Forbund sluttede sig kort efter: Svcrrig, Preussen, Holland (hvem imidlertid England strax erklærede Krig),
'P ortugal , Osterrig og Kongen af begge Sieilierne.
Vel udtraadte Bernstorff endnu samme Aar, han
havde, grundlagt dette Værk , af den danske Slatstjeneste ; men man vedblev dug al fOlge den af ham
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anviste Vei. Ved Handelstruetaten ar 19t1e Oetuber 1782
mellem Danniark og Rusland bestemtes senere fuldstændigt
de, som del heed, for bestandigt angaaende den neutrale
Handel og Skibsfarl antagne Regler, dm' aldeles stortede
sig paa den almindelige Folkeret og bleye meddeelte de
krigst'tlrende Magter, af hvcm man fordrede dem anerkjendte. Disse Begtervare baserede paa Hovedprincipeu
Frit 8Mb gjar {rit God«, hvoraf fulgte, at ingen Sogning ('fter fjendtligt Gods kunde tillades paa neutrale
Skibe, saa af disse kunde seile uforstyrret selv mellem
de Lande, ~'om laae i Krig med hinanden, dog ei med
K1'igscontrebande, der indskrænkedes til Vaaben og
andre Krigslontijdelllwde1'; kun til en »ed. tilst1'ækkelig
Magt blokeret Havn eller KyststrælmIng k..u nde Til,qangen t~rbydes; intet Skib maaue anholdes uden
skjællig Anlednillg, Understiqetsen skulde da stedse
skee hurtigt, og for hver uretfærdig Anholdelse skulde
der gives fuldstændig SkadesWslwldelse og Satis{action;
hvis denne næ!Jtede,~ »ilde man tage Repressalier,
Desuden blev man enig 001 at udruste de fornadne
Krigsskibe for at eonooiere og gjensidigt beskytte
Handelsskibene og ikke at taale nogen Visitation af
comioierede Skibe, da Convoichefens Erklæring , at ds
ikke forte nogen Ooturebande, skulde være tilst·rækkelig•
. He,'til COiede man den Erklæring, at OSfersaen skulde )
ansees for et lukket Hav, hvori ingen l~'endttigheder
eller Kuperier moaue {inde Sted, hvilket vel stred mod
del neutrale Princip: Havet er for Alle; men som dog,
saalænge alle Magterne ved Ostersoen vare neutrale, kunde
forsvares efter Folkeretten.
- Saalænge Krigen COrtes alene mellem ~::ng\and og
dets Co\onier, og endnu ingen af Europas Magtcr havde
anerkjendt disses Uathængigued , bøhovedes ikke store
Udrustninger til Handelens Beskyttelse. Men efterat ogsaa
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den europæiske Fred val' brudt derved, at Frankrig og
Spanien erklærede sig Ior Americanernes Sag, Iorurohgedes
Danmarks og Norges betydelige Handel meget saavel iMiddelhavet som i Ost- og Vestindien af de krigsforende Maglers
Kapere og Krigsskibe, hvorfor 10 Linieskibe og 6 Fregatter strax i Begyndelsen af 1779 bleve gjorte seilfærdige
for al bruges, hvor del benovedes. Samme Aar, Neutralitersferbundet - som Frankrig og Spanien slrax anerkjendte, hvortil ogsaa lilsidst England nodtes - blev
sluttet, udrustedes ifOlge de indgaaede Forpligtelser
9 Linieskibe og 5 Fregatter ; Aaret eller samme Antal
Linieskibe tilligemed 4 Fregatter og 2 Snauer, og endeligt
det sidste åar af Krigen 4 Linieskibe, 2 Fregatter, t Snau
og t Jagt.
Disse Eskadrer havde Hovedslation paa Kjobenhavns
Rhed og i Oresundel, hvor de loretoge Evclutionsovelser,
naar der intet Andet var at bestille, Ved Helslogåer
holdles stadigt et af Linieskibene som Vagtskib, medens
de Iornodne Skibe detacheredes til al krydse og convotere
i de Farvaude, hvor Ilandelsskibene behovede Beskyttelse.
Skibscheferne instrueredes 0111 al vaage OlIer Kongens
Terriiorialreuiqheder, ikke al give Convoi til Skibe,
som [orte Kriqscontrduuule, ingen Visitation af COItvoien at tillade, at tilbage/age alle de dem madende
dansk-norske Skibe, som vare giorte til Priser, ug
ikke at underkaste sig nogen Seil- eller Vimpelstrygning.
Del uordamericanske Flag anerkjendte Danmark ikke,
fOl' England havde gjort dette , ei heller tillodes Fart
paa nordamericanske Havne, uden forsaavidl disse vare
besatte af franske Tropper, Desuden paalagde allerede
i Aaret t 779 en hemmelig Ordre de danske Orlogsmænd
at yde russiske Skibe samme Beskyttelse som egne
Landsmænd, hvilket, efterat Traetateu af 1780 var sluttet,
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udvidedes lil alle Skibe, der tilhorte ~et neutrale Forbunds
Magter.
Ved de vestindiske Der havde tidligere kun været
nogle smaa armerede Skibe stationerede for at ave de
ei stærke, men ofte talrige SOI'overe; efterat de vestindiske Farvande opfyldtes af Iranske, engelske, spanske
og arnericaaske tildeels stærke Kapere, blev det imidlertid
nOdvendigt under denne Krig desuden stedse at holde der
i det Mindste een Fregat. Ogsaa brugtes Fregatter til
at convoiere i Middelhavet, og i Aaret 1783 var eL Linieskib sendt til dette Farvand, ligesom i Krigens 2 f6rste
Aar eeL Linieskib sendtes Lil det gode Haabs Forbjerq ,
og et andet hvert af de 2 sidste Krigsaar til Tranquebar
for at beskytte Ostindlefarerne"). Endvidere krydsede
saavel enkelte Skibe som hele Eskadrer i Nordsoen især
under de norske Kyster, hvor af og til territoriale Krænkelser
fandt Sted af fremmede, meest engelske Kapere, af hvilke
ogsaa nogle iI'nlge Overadmiralitetsrettens Dom bleve
confiskerede. FOl' stedse at have bevæbnet Magt ved
Haanden til at ave disse ubehagelige Gjæster holdtes i
Frederiksværn 2 Skjærbaade og 2 dobbelte Chalupper
seilfærdige, hvilke bemandedes fra Soeqvipagen der og
udsendtes eller Kaperne, naar det val' fomodent,
- Ved disse ExpediLioner forefaldt ingen Begivenheder af stor Betydning; dog maae vi omtale nogle
Uheld, del' desværre navnligt i Aaret 1780 fandt Sted.
Da nemlig Eskadren sidst i September delle Aar skulde
seile hjem fra Nordsoen , skilte ondt Velr Skibene f,'a
hverandre, hvorfor disse ikke samlede, men hvert for sig
kom til Kjobenhavn.
Linieskibet Prinds Frederik,
*)

I Aaret 1779 anlilb Linieskibet , som sendtes til cap , filrst
Guinea, hvorHollænderne havde ophidset Negerstammerne mod
de Danske, og overbragte ForstærknIng af Artilleri og AmmuJ
nitJon Ul de derværende danske Etablissementer.
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Commandeurcapitaio A. Lous, fik imldlertid en Læget'
paa Kobbergrundene. som det, uagtet der prangedes Scil,
\ ikke kunde klare, saa at Skibet forlistc, og 8-10 Mand
af Besætningen omkom; de <ivrige bjergedes paa
Læse. Generalkrigsretten, som efter Chefens Begjæring
undersagte delte Uheld, frikjendte ham for al Skyld ,
hvorimod 2 Offlcierer med god Grund bleve straffede for
uden Tilladelse al have begivet sig iland fra Skibet;
Overstyrmanden domtes for feilagtig JournalfOring over
Strandingen uværdig iii oftere at antages som Styrmand
med Kongens Skibe.
Fregatten Kiel stedte ogsaa paa Læsngruudene, men
blev igjen flot, elterat 8 Batterikanoner \' a1'C kastede
overbord ; Chefen, Capitaiu C, F, Tonder , doniles med
Foie til at irettesættes , fordi han havde ladet Grunden
seile for nær, medens han selv havde lagt sig til at
sove; Overstyrmanden blev idomt Bodel' for feilagtigt
Bestik,
Omendskj åndt Generalkrigsretten , SOIll nedsatles i
Anledning af den til Vestindien bestemte Fregat Kron borgs Forliis paa den jydske Ostkyst 11/4 lVIiii Sydvest
fol' Skagens Fyr, anerkjendte Chefen, Capitain H. G, Zlervogel, som en i Etaten anseel nidkjær og hrav Officiel',
domte dcn ham dog med Grund til Degradation, fordi han
\ '!led aahen Vind uden tilstrækkelig Anledning havlit'
sat Coursen for nær Skagen og ei havde ladet lodde tilborligt. Overstyrmanden maaue bode Ior feilagtig Gisning
ved Peilingen af Niddingens FYI', Fyrinspecteuren paa
Skagen blev haardt irettesat, fordi Fyret ci havde været
at see pau den Afstand, det efter Omstændighederne
burde kunne sees.
En endnu ulykkeligure Begivenhed fandt Sted en uf
samme Aars sidste Dage under Saba i Vcstindien, da Fregalten Bornholm paa 36 Kanoner, Capilain Peter Christian

j
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Schiining, skulde convoiere 10 paa de dansk-vestindiske
Der hjemmehorende Skibe fra Guadeloupe til St. Thomas.
Schoning var en Mand af en hæderlig Characteer og
almindelig anseet SOli/ en af de dygtigste Offlcierer i sin
Klasse; han havde tidligere udmærket sig ved Mod og
Conduite, navuligt da Bornholm paa Udreisen laa indefrossen paa Kjobenhavns Rhed, ved Brande" af en Ostiodiefare.', ved hvilken Leilighed han havde viist sig beredt til
at vove sig hen for at sænke deo, skjondt det hvert
Dieblik var at vente, at den vilde springe i Luften, ligesom han ogsaa i en stærk Orkan ved sin Dygtighed
havde frelst Fregatten.
Dagen ellerat han V31' afseilet fra Guadeloupe, den
28de December KI. 4 Eftermiddag , kom en vimpelfurende
engelsk Kaperfregat paa 22 Kanoner og 6 Houbitser
isigte og forlangte at visitere Convoien, men borttieruede
sig, da Sclroning ifOlge sin Iustrux afslog delle. Imidlertid
viste den sig al' og Iii hele Natten i Nærheden, hvorfor
Schonlug steds e ruaatte gaae med klart Skib til stor
Udmattelse Ior hans alt tidligere yed Sygdom svækkede
Mandskab. Han havde nemlig ikke blot mistet 16 af sin
Besætning ved Doden , men havde ogsaa maattet lade
13 Mand SOIll syge blive tilbage i St. Thomas, blandt
hvilke hans Næstcommandereude, den kjække Steen Andet'sen Bille; desuden havde han ombord 18 Manu sengeliggende og 14. Beconvalescenter ; saa at han kun havde
omtrent 160 tilbage, SOUl endda ikke alle skulle have
været fuldkomment ved Kræfter,
Kl. 3 næste Morgen maatte Kaperen endog bortvises
fra Convoien ved Kanonskud, men (, Timer eller kom den
igjen i FUlge med 2 andre Kaperfregatter. Alle tre udgave sig for Orlogsmænd, dog fl.Irte kun de 2 Vimpel; de
havde tilsammen 60 Kanoner og 12 Houbilser , som
Bornholm kun havde a6 Kanoner al sætte imod, 0R til dette
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. Skyts havde SchOning ikke engang Folk nok. Kaperne'
forlangte atter at visitere Koffardiskibene, men afvistes
igjen og bleve derpaa liggende bak, medens de Danske
fortsatte Reisen. !\len det var ikke Englændernes ålvor
at slippe Convoien; rimeligvits holdt de blot Raad eller
vilde afvente, at Vinden skulde lægge sig. Kl. 11 kom
de igjen og lode sig nu nole med at forlange at see
Skibenes Papirer. Ogsaa dette nægtede Schening dem,
og da de satte Mandskab ombord i 2 af Koffardiskibene,
der vare komne agterud, lod han skyde paa dem.
Bornholms Stilling var imidlertid ufordeelagtig , ae 3 Kapere laae alle agterud, og den storste Deel af COOl oien
tæt forude; Vinden val' saa svag, at Fregatten kun
meget langsomt dreiede og ei kunde vende, hvorimod de
lettere Kaperskibe, der desuden havde Aarer, bedre kunde
maneuvreres. Forgjæves sogte Schonlug at faae Bredsiden til at bære paa Fjenden, som imidlertid beskjOd
ham heftigt , tildeels langskibs, med Kugler og Skraa
især fra Mærsene, hvor de havde Falkonetter, som Bornholm manglede; dog ble,' Ingen dræbt eller saar~t,
ei heller tilfniedes Skibel synderlig Skade. Eller en halv
Times Forlob lod Schoning dog Flag og Vimpel stryge,
ikke, som han senere Iorklarede , for at overgive Fregatten, men for at tilkjendegive, at han ikke kunde
hindre Ccnvoiens Visitation, hvilket han ikke med vaiende
Flag vilde see paa, Han sendte dereller en Officiel' til
Kaperne med Foresporgsel om, hvad disse vilde foretage
med Convoien, og erholdt det Svar, at man vilde opbringe den. Dette skete ogsaa til St. Kits, medeliS
Bornholm fortsatte Reis en til St. Thomas; Convoien skal
huldlertid siden være bleven frigiven, da alle Papirerne
belandtes i Orden,
Da Scboniug efter endt Tog næste Aar kom hjem, blev
han strax arresteret og Sagen undersogtaf eo Cenunission,
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En Cabinetsordre , som udtalte Kongens storste Mishag
og allernoteste Unaade med Schonings "for ham selv
skjændige og for det kongelige Flag uden Exempel
vanærende Forhold", idet han havde streget for 3 engelske
Kapere og ladet d.em tage Convoien, befalede derpaa, at
der skulde statueres et afskrækkende Exempel, og Sehoning dommes af en Generalkrigsret, bestaaende af 14 Medlemmer, Dommen, hvis Præmisser vel giver ham det
Vidnesbyrd ved flere Leiligheder at have viist sig som en
modig og udmærket duelig SOmand , men iUvrigt ere affattede i bittre Udtryk, gik ud paa at Schoning burde
casseres ; 3 Stemmer (Præses, Generalauditeuren og den
yngste Capitain) dnmte ham endog til OMen *). Den
fungerende Næstcommanderende, som havde samtykket i
at nedhale Flaget, skulde degraderes til Matros paa 1 Aar,
og de andre Oflicierel' gaves en Irettesættelse.
net kan vel være , at hiin Cabinetsordre, som paa
en Maade foreskrev Dommen, i Forbindelse med privat
Fjendskab, som Schonlng, (ifOlge hans paa Universiletsbibliotheket i l\iubenhavn opbevarede ·Manuskripter og
Brevvexlinger), mener at have paadraget sig ved sin
Strenghed mod Convoimisbrugs"), hal' havt Indflydelse paa
*) Denne Dissents foranledigede en nærmere Forklaring af den

paagjældende § I KrigsarHklerne derhen, at en Skibschef, der
af hvilkensomhelst Grund I de Tilfælde, hvor han hilr hruge
den ham anbetroede Magt, forsiImmer sin Pligt og Ikkl' vover
det Yderste, skal have sit Liv forbrudt.
**) De dengang hyppige l\lIsbrug af det danske Flag I Vestindien
foranledigede, at man næste Aar paalagde Skibscheferne der
kun at convolere Kongens europæiske Undersaatters Skihe, da
mange Fremmede havde n~dsat sig paa de vestindiske Oer
blot for at kunne fare under dansk Flag. Cheferne skulde
dertar; naar de mildte et Skib, der fllrt·e vort Flag, undersilge
dets Berettigelse dertil, og hvis denne el fandtes begrundet,
Ikke blot forbyde det., men endog underrette "Vedkommende"
derom,
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Dommen. Imidlertid kan man ikke frikjende Schånlng.
Det blev nemlig under Forhorene oplyst, at del' ikke
havde været tilstrækkeligt klart Skib - en Anke, hvorfor
ogsaa Næsteommanderende blev domt - at de agterste
Kanoner paa Skandsen , som med storst Nytte kunde
have været brugte, ei engang vare affyrede, og ei heller
de agterste Batterieskanoner benyllede, hvilket vel især
maatte lægges vedkommende Officierer til LasL, DIen
som Schcning dog burde paaseet. Vistnok val' del' en
Overmagt mod Bornholm, men dog ingenlunde saa stor,
at all Haab burde opgives. Det kom især an paa at
faae Bredsiden til; men dertil vare ikke alle Midler anvendte. Uagtet der var truet saalænge med Angreb, vare
dog ei engang Bramræerne optagne, saa at Bramseilene
slet ikke kunde bruges ; ei heller bleve de hensigtsmæssigste af de andre Seil anvendte; endvidere blev
intet FarlOi udsat for ved Buxering, hvortil Convoiens
Baade ogsaa kunde været beordrede, at faae Skibet til at
svaie, hvilket dog burde været fursngt , naar intet Seil
kunde virke. Hvad endelig selve Hagstrygningen angaaer,
da besluttede Schoning sig vistnok ror tidligt dertil ; der
var ikke dræbt eller saaret en eneste Mand, hine Midler
til at faae Skibet vendt vare ei benyttede, ei heller kunde
man videI om ikke det næste Oieblik vilde bringe Vind I
og da støde Sagerne ganske anderledes. Desuden er, det
unægteligt en besynderlig mod al Vedtægt stridende Betydning, Sehoning vilde lægge i at stryge Flag og
Vimpel. Hos alle elviliserede Nationer betyder denne
Handling, foretagen under Fægtning, en ubetinget Overgiveise (at det var et neutralt Flag, kan næppe, som
Schoning meente, gjore nogen Forskjæl; i det Oieblik,
del' opstaaer en Kamp, ophårer det at være neutralt};
Kaperne havde endog havt Ret til ogsaa at bemægtige sig Fregatten som Priis, Vilde han have det
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forstaaet paa en saa usædvanligMaade, maatte han, inden
han streg, have tilkjendegivet Kaperne, at det kun betegnede, at han tillod Visitationen. Grunden til, at han bestemte sig til en Handling, som alle Love kun tillade i den
yderste od , som Krigsartiklerne fastsætte Kassalionsstraf
for , naar det skeer ved Salutstridigheder , og som de
forbyde under Fægtning "saalænge der er ringeste Skin af
Mulighed i at mainlenere og conservere Skibet", kan
ikke soges i Frygt, da han tverlimod, hvad ogsaa Krigsretten erkjendte, under Alfairen udsalte sin Person for
stnrre Fare, end han behovede. Snarere maa det antages, at et utidigt Onske om al spare Blod har forledet
ham, del' i et slevende Klima i næsten 24 Timer havde
været i bestandig Uro og Bevægelse, dertil.
Medens den Næstcommanderendes Straf blev eOergivet ham efter 4 Ugel'S Arrest, blev Schonings derimod
stadfæstet. Fikst 8 Aar ene.', i den fOlgende Periode,
lindredes denne Mands ulykkelige Skjæbne Noget, idet
del' blev tilstaaet ham en aarlig Pension af 480 Rbd.,
hvilket næppe i Betragtning af hans tidligere gode Tjeneste
i over 30 Aal' var mere end billigt.
Omtrent samtidig med Scbonings Alfail'e afviste
Premierlleuteuant OUo Lutken paa samme Station nogle
Kaperes Fordringer paa at visitere de Skibe, som han
med Snauen Lærken convolerede, uden at det dog kom
til nogen alvorlig Conflict. SkjOndt LUtkens Handlemaade
aldeles ikke var ualmindelig, og han derved kun havde
gjort sin Pligt, erholdt han' dog derfor Schnnings
Compagni. Dette usædvanlige Avancement, hvorved han
endog sprang sin ældre Broder forbi, vakte, uagtet
LUtken var erkjendt som en duelig Officiel' af en hæderlig
Characteer , en fortjent Uvillie i Marinen, og bevirkede
udentvivl , at Kronprindsen stedse senere holdt over
Anciennetetsavancementet i Såetaten,

t
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I December 1781 afseilede Fregauen Bornholm med
en ny Besætning igjen fra Kjobenhavn for al afgaae til
Vestindien, men mistede i vedvarende Stormveir i den
spanske So Bougsprydet og Fokkemasten og maatte
derfor i Januar det næste Aal' s åge Tilflugt i Irland.
Efterat Chefen val' dod der, vendte Bornholm tilbage til
KjUbenbavn, .la Skibet havde lidt saa meget, at man
loretrak at sende en anden Fregat til den vestindiske
Station.
Linieskibet Indfodsretten sendtes i Aal'et 1782 til
Tranquebar , hvor del lykkeligt ankom; men om dets
Hjemreise fra det gode Haabs Forbjerg det paafnlgende
Aal' vides ikke Andet, end at 2 franske Koffardiskibe
modte det 2 Dage, efterat det havde forladt Cap, og
bemærkede en Begravelsesceremoul , som formodes at
have været for Chefen, der val' syg ved Afseilingen fra
Capo Delte Skibs Barkas drev i Land i Island sidst i
åaret 1783, saa al Skibet alLsaa maa være forulykket,
- lsær i åaret 1779 havde rler hersker megen
Sygelighed og Dndellghed paa den Fregat, som val' i
Vestindien, og Ilet Linieskib, der Vat ' ved Guinea og
Cap , hvilket foranledigede Undersogelser, der ' i FOI'bindeIse med de Erfaringer, som de Officierer, del' i
denne Krig havde været i fremmed Tjeneste, hjembragte,
havde den velglorende Virkning, at Forpleiningen i Krigsskibene blev forbedret, og at del' anvendtes en forhen
ukjendt Omhu for Bevarelsen af Helbreden ombord ved
at vedligeholde Orden, Reenligbed og Tilfredshed iblandt
Mandskabet.
- Efterat England l Aaret 1783 ved Freden til
Versallles havde anerkjendt de forenede nordamericanske
Stater, ophævedes igjen alle til den neutrale Farts Beskyttelse tagne Forholdsregler.
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Som man kunde vente sig det i dette Tidsrum,
hvor Bestyrelsen ideligt afvexlede , var Udbyttet af disse
16 Aar for Somagtens Udvikling ingenlunde .stort.
Danneskjold-Laurvig val' ikke istand til at Iolge Danneskjold-Samsnes Fodspor, og de Foranstaltnlnger, denne
i sin sidste korte Bestyrelsestid havde foretaget, bleve til
Intet. Struensee skaffede vel Somagten en efter rigtige
Grundsætninger sammensat Bestyrelse og de nedvendige
Midler; men delte var kun et Stjerneskud. I de f()rste
9 Aar af det guldber.gske Ministerium .nægtedes de
Iornodne Fonds, og Marinen trykkedes i den Grad af
Pengemangel, at den henimod Slutningen af dette Ministeriums Virksomhed var kommen i saa totalt Forfald, at
man uagtet de i de sidste 3 Aal' anvendte store Summer
dog ikke kunde indhente det Forsomte. Somagtens slette
Forfatning viste sig ogsaa saavel paa den algie,'ske
Expedition som under den ameneanske Frihedskrig ved
de mange Strandinger og den store Sygelighed i Skibene.
Imidlertid maa vel en Deel gode Foranstaltninger anerkjendes; men Æren for dem tilkommer næppe Bestyrelsen. Grunden til, at Linieskibenes Antal blev indskrænket, maa vist snarere tilskrives Mangel paa Penge end
en bedre Indsigt, og at Skibenes Dimensioner' bleve storre,
er Gerners Fortjeneste; Indflidsrettens Indfurelse var jo
ikke Mal'inebestyrelsens, men ligesom Neulralitetsforanstallningerne, Ministeriets Værk , hvorimod hiin tildeels maa
tilskrives Skylden for den algierske Expeditions uheldige
Udfald.

(18)

V1.I.
Kronprlnds~ Frederik

In'inger

Li~evægt

den

vaklende Bestyrelse.
1784-1807.
Den 14de April 1784 indtraadte den unge Kronprinds
Frederik i Geheimestatsraadet; Andreas Peter Bernstorff, der i de sidste 4 Aar havde levet som Privatmand
paa sine Godser i Mecklenborg overtog atter Styrelsen
af Danmarks udenlandske Anliggender, og snart sporedes
de velglorende Folger af denne Forandring. Cablnettet, der
siden 8truensees Tid havde forestaaet Regjeringen, blev
ophævet, de kongelige Befalinger udstædtes i Statsraadet, og Resolutionerne bleve i de 4 COl'ste Aar paategnede Forestillingerne og underskrevne af de 2 fl)rsle
Deputerede i Collegiet, indtil det 1788 bestemtes,
at Kongen ligesom hans Forfædre egenhændigt vilde
undertegne dem.
Ogsaa i Marinen yttrede snart Kronprindsens Deeltageise i Regjeringen sin Virkning. Allerede den 19deMai
1784 bleve de 2 adskille Collegier, som det guldbergske
Ministerium havde oprettet, atter samlede i eet i Departementer inddeelt Admiralitets- og Commissariatscollegium,
hvis fl)rste Deputerede var Referent hos Kongen, og lige
til 1848 har et saadant Collegium uafbrudt bestaaet.
Præsident blev fOrst Genelmestatsminister F. C. Rosenkrantz, der tillige udnævntes til Overkrigssecretair , hvad
han ogsaa havde været, fUr Danneskjold - Samsne anden
Gang var bleven Marinens Chef. Da Rosenkrantz den
3die Juni 1788 trak sig tilbage, ophørte Oversecretairsembedet i Snetaten, hvis Forretninger siden den Tid
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besorgedes af "det under Armeens Generaladjutant sorterende Ccmmandocomptoir"),
Fra 1788-94 var Admiral Conrad von Schindel,
der 1775 val' indtraadt i Collcgiet, 1ste Deputeret. Den

17de Mai 1792 overtog imidlertid K"onprindsen
Præsidiet i Collegiet og udforte med den utrætteligste

og samvittighedsfuldeste Arbeidsomhed, til Trods for sin
byrdefulde Stilling som sin kongelige Faders Medregent ,
alle en Marinechefs Functioner, Vi skulle snart see,
hvormeget Somagten skyldte hans Bestyrelse , som vi \
ansee for den bedste, den nogensinde har havt, idet den
med en Danneskjolds Dygtighed forenede en aldrig tidligere
kjendt Retfærdighed og Humanitet. Kronprindsen beholdt
den struenseske departementale Inddeling af Collegiet; de
militaire Deputerede vare ansvarlige Decisorer for de
militaire, de civile for de civile Departementer, og at
han indsaae Vigtigheden af, at ikke det civile Element i
et militairt og nautisk Collegium hal' Overvægten, viste
hans Bestræbelser fol' iblandt Marinens Officierer at
udsoge dygtige Civildeputerede. Sorgellgt er det, al
denne for Marinen lykkelige Periode fik et saa brat
Endeligt, da den ypperligste Flaade , Danmark hal' havt,
uden Kamp faldt i fjendtlig Vold.
- For at indhente det, der af Mangel paa Penge,
især fra 1774-81, var forsomt, tilstodes under Rosenkranises Bestyrelse (1785-8) atter en Forogelse af de
ordinaire Fonds, som nu stege til henved 2 Mi"llionel·
aarligt. Det vil erindres, hvor ringe Besparelse den
forrige Bestyrelse havde opnaaet ved at reducere Haandværkernes og MatrosernesAntal i Aal'et 1774 med 800 Mand;
man antog derfor nu, 10 Aar sildigere, strax 300 faste
T6mmermænd og Drenge og 3 Aar efter endnu 350 Under*) Siden Christian den Ottendes Thronbestigelse refereresMarinens

Sager for Kongen af SlIetatens Generaladjutant.
(18*)
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officierer og Tommermænd, hvorimod man for al forbedre en Deel af del ovl'ige fasle Mandskabs Kaar afskedigede noget over 200 Matroser, Til Materialier
brugtes af de tilstaaede Fonds i disse Aar i Gjennemsnil
over 670000 Rbd. aarligt, altsaa næsten dobbelt saa
megel, som Danneskjold havde beslcml1767. Eqviperingsudgifterne vare i de fOl'slc 3 Aar ubetydcl~ge; men 1788
stege de paa Grund af Udrustningerne mod Sverrig lil
over 1 MiJlion O).
I de 4 Aar (1789-92), Schindcl stod i Spidsen
for Sumagtens Bestyrelse, vare vcl de ordinaire Fonds
Nogel mindre end de foregaaendc 4 Aar. Desuagtet
stege Somagtens Udgifter i Gjcnnemsnil Lil over 2 1/ 2 Million
Bigsbankdaler aarhgt. Grunden hertil val', al del' i denne
Tid anvendtes henimod 25000 Rbd. lit en Caserne paa
Christianse, 7000 Rbd. lil Frederiksværns Værfts Udvidelse
og Befæstning, 340000 Rbd. Lil Gjældens Forrentning og
Afbetaling, og at de extraordinaire Udrustninger de
3 fOrslc Aar i Gjennemsnil kostede over 785000 Rbd.
aarligt paa Grund af de i Anledning af Krigen mellem
Rusland og Sverrig nodvcudige Eqvlperinger. Del var
desuden ei forunderiigt , at man nu behovede lIere Penge
til tHal'inen end tidligere, da alle Fornodenheder stode i
betydeligt hoiere Priis end forhen; saaledes koslede en
Portion Landkosl over l/S Deel mere, end da Danneskjold
1767 udarbeidede sil sidste Normalreglement, og i samme
Forhold vare næslen alle andre Ting stegne. Ogsaa begyndte man al. forbedre Gagertngerne, en Forholdsregel,
som længe forsoml nu ved Prisernes Stigning var bleven'
end mere nOdvendig.
-) Desuden anvendtes I disse Aar 13000 Rbd, til Frederlksværæ
Værft, 8000 Rbd. tit Casernen paa Cbristlansll, og Flnantserne
godtgjorde Marinen 22000 Rbd., som vare udlagte til Pensioner
og 64000 Rbd. til at betale Renterne af Gjælden.
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Allerede i Kronprindsens Præsidiums fOrste Aar fik
Soetaten et nyt Normalreglement, som traadte i Kraft
med Aaret 1793, og som bevilgede til de ordinaire Udgifter over 1576000 Rbd. Vel foranledigede Skibsbyggeriets Udvidelse og de krigerske Forhold, hvori
Danmark blev indviklet ved Slutningen af det forrige og
Begyndelsen af dette Aarhundrede, at Haaodværksstokken
maatte udvides med henimod 800 Mand*), og at Materialfondet blev meget Ioroget; ogsaa forbedredes det faste
Mandskabs Kaar betydeligt, efterat Kronprindsen havde
lært Retfærdigheden og Ntldvendigheden beraf at kjende,
hvorved de ordinaire Udgifter vedbleve at stige saameget,
at de i Aaret 1807 udgjorde over 2680000 Rbd. Men
iovrigt forblev dette Reglement i det Væsentlige gjældende
i de paafOlgende Aar af denne Periode.
Til den faste Tjeneste var i Altnormeret 6127 Officierer,
Underofficierer og Menige U), som var 1118 Mand færre
*) Herafvare 41 Underomcierer, 528Tllmmermænd og 220 Lærlinger.
"*) Collegiet bestod af 2-3 mllitalre og 1-2 civile Deputerede;

desuden 6 Comptoirchefer, 10 Fuldmægtige, 21 Copister, 2 Fyrblldere og S Oppassere. Officiererne vare; 1 Admiral, 2 Vice·
admiraler, 3 Contreadmiraler, 4 Commandeurer, 8 Commandeur.
eapitalner , 28 capitainer, 24 Capitainlieutenanter, 40 Premiere
Iieutenanter , 60 SecondUeutenanter og 63 Cadetter. Hver af
de 4 Divisioner indbefattede: a Årtillerieompagnier , beståaende .af 2 sergeanter , 9 Overkanonerer , 9 Kanonerer,
9 Underkanonerer , 75 Konstabler, 75 Underkonstabler , 6 LærUnger og 15 Drenge ; og '1 Matroscompagnier med 7 Sergeanter, 10 Hllibaadsmænd, 10 Skibmænd, 10 Baadsmandsmather,
20 Qvarteermestert!, 454 Matroser, 70 Lærllnger , 98 Drenge,
7 Lllbere og 2 Justitsqvarteermestere. Ved den konlfclige
Chaluppe var ansat en Q"arteermester; men Chaluproerne
toges af Divisionernes Mandskab. (1799 bleve Overkanonererne,
Kanonererne, Lærlingerne ogDrengene vedArtilierlcompagnierne
samlede i eet Tllibuuscompagni.) Til Holmens Eqvipage og
Taihuset hilrte: 1 Overeqvipagemester, 2 Eqvipagemestere,

278

. 1784- 1807.

end Danneskjold Aaret 1767 havde foreslaael, og 1161
færre end i Aaret 1765 var besteml. Denne Bednetion
fandt især Sled blandt Divisionernes Matroser, medens
Officierernes og Haandværkernes Anlal forblev uforandret
saaledes, som Danneskjold havde ordnet det. Udgifterne
til Cadetskibel og Chalupper til Evolutlonsovelser , til
Vagtskibene , Gageafdragene til Qvæsthuset samt de
Skatter og Afgifter, som Sneraten maatte betale, bleve
indbefattede i Reglementssummen.
Forhen havde Officiersgageringen i samme Klasse
ikke saa sjeldent været forskjellig. Nu fastsalles den
ufravigelig eens for Alle i samme Klasse. Paa Flagmændenes nær vare hidtil Oflicierernes Gager forblevne
saaledes, som de under Niels Juels Administration,
100 Aar tidligere, vare reglementerede, omendskiondt
de ved alle Fornodenheders betydelige Stigen vare aldeles
utilstrækkelige. Gabel havde vel givet Officiererne Leilighed til at beholde noget tilovers af det til Cempugniernes
Vedligltoldelse Tilstaaede ved at kunne gjore sig Fordele
2 Viceeqvipagemestere, 1 'fakkelmester , 1 Fabrlkmester , t Tiiimester, 1 Tliivarter, 3 Artillerilleutenanter , 1 Lector i Mathematik, 41 civile Betjente, 36 Mestere, Skippere, Mestersvende
og Underskippere , 66 Underofficierer, 889 T.jjmmermænd ,
306 TlImmerdrenge, 63 Smedesvende, 50 Rebslagersvende ,
15 Seilmagersvende, 16 Dreiersvende, 46 Snugskjærere,
5 Biidkere, 15 Tambourer, 38 Vægtere og 231 Matroser,
Pensionister, Begsydere , Brolæggere, Materiatkudske, Ordonnantser , Jolleroere og Overcomplette. Ved Indrulleringen,
LodBtJæsenet og Kjobenhavns Toldbod vare ansatte 71 Personer . Ogsaa reglementeredes 88 Juslitsbetjenter, Gejstlige,
Skolelærere, Proviants- og Nybodersbetjenter. Desuden vare
7 Personer ansatte ved Eqvipagen i Gliickstadt indtil t 802 . da
Antallet forligedes til 72, I Frederiksværn vare 238 ansatte,
og 118 vare reglementerede for Fæstningen Christianso.
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ved Frimændene; men dette gav, som tidligere er viist,
Anledning til flere sergelige og demoraliserende Underslæb. Danneskjold havde ikke raadet Bod herpaa; men
Kronprindsen beviste Officiererne den Velgjerning strax
efter sin Indtrædelse i Collegiet at indfore en streng og
hensigtsmæssig Control med Frimændene og Antagelsen
af Folkene til Compagnierne, hvorved alle Underslæb
bleve forebyggede, Paa samme Tid gav ban Officiererne
Vederlag for de uværdige Indtægter af Conipagnierne, som
deres utilstrækkelige Indkomster havde undt dem til at
benytte, ved en meget betydelig Forogelse af deres
Gager*).
*) Saaledes fastsattesAdmiralsgagen til 4608Rbd., Viceadrniralernes

til 38204/&Rbd. og Contreadrnlralernes til 3532% Rbd.; Commandeurernes Gager forhlliedes fra 960 Rbd. til 29564/& Rbd.;

Commandeurcapitainernes fra 720 Rbd. til 1536 Rbd. og 1804
endog til 1920 Rbd.; Capitainernes fra 480 Ul 1280 Rbd.;
Capltainlieutenanternes fra 400 til 640 Rbd.; Premierlieutenanternes fra 320 til 441"!& Rbd. og Secondlieutenanternes fra
240 til 3071/& Rbd. Holmens Overeqvipagemester erholdt foruden sine betydelige Emolumenter 2240Rbd. i Gage j Eqvipagemesterne, Fabrikmesteren, Tllimesteren og Takkelmesteren
hver 1600 RM. Desuden erholdt enhver Stabsomcier GodtgjOrelse for 1 Ordonnants. Af Omciersgagerne indeholdtes
5 Procent til et "sOmilitairt Pensionsfond", der skulde tjene
til at forOge de afgaaende....Q..mcierer~ ~atskass~ til~de
Pensioner. DetteAfdrag ophllrte fra 1ste Februar 1812, efierat
der var bevilget Pensionsfondet de Gebyhrer, som betaltes for
Lelde- og Kaperbreve og desuden skjænket det 164592 Rdlr.
D. C. (ener daværende Cours benved 33000 Rbd.),· der vare
indvundne ved at gjOre indestaaende Prilspenge frugtbringende.
Istedetfor at forbruge Renterne af Pensionsfondet vedblev man
at foroge det med disse j det henhllrer nu under Navn af
"SOetatens militaire Pensionskasse" under Marinens separate
Fonds, og eiede den 3tte Marts 1850 en ~Capitalformue af
24Z700 Rl!.!!.
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Sumagtens Udgifter i det Hele udgjorde fra 1793-1807
Gjennemsnit henimod 3) 10POO Rbd. aarligt"), hvoraf
Cordeelt paa alle 15 Aar medgik til extraordinaire Udrustninger og de derved foranledigede overordentlige
Udgifter over 950000 Rbd. (i Aaret 1799 belob de sig
til over 1650000 Rbd. og 1801 til næsten 3460000 Rbd.
foruden over 2 Millioner, som benovedes til at oprette de
i dette Aar lidte Tab); ogsaa betaltes i denne Periode
Resten af Gjælden med over 200000 Rbd. Middelsummen
af de ordinaire Udgifter var saaledes henimod 2150000 Bbd.
hvoraf omtrent 1100000 Rbd. brugtes til Materialler,
hvortil dog det under Kronprindsen forfattede Reglement
kun havde ansat henimod 580000 Rbd. At Udgifterne nu
vare saameget stnrre hidrorte deels derfra, at del' anvendtes saa Meget paa l'itaterialfondet, deels havde det
sin Grund i, at alle Fornodenheder vedbleve at stige.
- Fra de l tidligste Tider havde Holmens Admiral
den nærmeste Hovedbestyrelse over Sumagtens Materiale,
og efter Rigsadmiralen var han saaledes Marinens vigtigste
Administrator. Da Admirahtetsccllegiet kort fOr Souverainitetens Indforelse blev oprettet, blev han ogsaa Medlem
deraf, og under Frederik den Fjerdes Krig forandredes
Embedstillen til Holmens Chef. Denne paalaa det at
reqvirere de Fornodenheder, som benovedes', Iorst hos
Finantsbestyrelsen og siden hos Generalcommissariatet,
der, som tidligere bemærket, dengang val' fælleds for
begge Mjlitairetater; tillige havde han at serge for Krigsskibenes Indretning og Vedligeholdelse, i hvilken Henseende han, efterat Bigsadmiralsembedet var ophævet,
stod directe under Kongen. Da man under Christian
*) Heriblandt vare 173,930 Rbd. frivilllge Gaver til en ny Flaades
I

i

Bygning, som det danske og norskeFolk i faa Maaneder skjild
sammen for snarest muligt at begynde paa at oprette det
Tab, som Englands Voldsgjerning 1807 havde foraarsaget.
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den Femte selv begyndte at bygge Krigsskibene, blev
hans Embede af endnu storre Vigtighed, og da Såetaten
under Frederik den Fjerde erholdt sit eget Generalcommissariat, fik h:n tillige Indflydelse paa den Maade,
hvorpaa de forskjellige Materialier anskaffedes. Han var
saaledes den eneste Admiral, der havde Stemme i begge
Collegier, hvoraf fulgte, at han havde den stnrste Indflydelse i Etaten. Gabels og begge Danneskjolders
Udnævnelser til Marinechefer indbefattede udtrykkeligt
tillige Overbestyrelsen af Holmene; men desuagtet val'
det især Sammenstod mellem Inlendantens nye Magt
og Holmens Chefs nedarvede Myndighed, som foranledigede Uvenskabet mellem Danneskjold og Suhm, og derfor
blev efter den Sidstes Afskedigelse, saalænge Danneskjold
var ved Roret, kun en Overeqvipagemester ansat. Da
Commandoen over Marinen under Frederik den Femte
var overdragen til det forenede Collegium, sattes Holmens
Chef vel directe under dette; men omendskjåndt FOI'holdet saaledes juridisk var bestemt, vedblev dog den
gamle Skik at indremme Holmens Chef en Myndighed,
som ofte skadede den Eenhed i Commandoen, der el'
nUdvendig i en militair Etat.
Det var for at styrke denne Eenhed og forebygge Gjen·
tageIsen af de ikke sjeldent stedfundne Collisioner, at Kronprindsen ophævede Holmens Chefsembede , og at Kong
Frederik den Sjette ikke i en sildigerePeriode igjen vilde
indfore dette, omendskjåndt en fortjent Personlighed derved
vilde være bleven tilfredsstillet. Den 9de Marts 1792 blev
nemlig Holmens Chef, Viceadmiral Kaas, udnævnt til
Medlem af Collegiet, og Commandeurcapitain Ole Andreas
KJerullf ansattes som Holmens Overeqvipagemeseer,
hvilken Post han vedblev at beklæde i hele Perioden.
Men det vilde have befordret' d~l tilsigtede Oie~ed endnu
mere, hvis Holmens Overbestyrelse var bleven indlemmet
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i Collegiet som et Departement af dette, hvilket ved den
storre Dannelse, som Bestyrerne af Holmenes forskjeIlige
Fag allerede dengans- vare i Besiddelse af, vist havde kunnet
lade sig gjUre. Det lettede imidlertid Præsidialoversigten,
at Holmens Detail holdtes udenfor COllegiets Forretningskreds , og saalænge Præsidenten fOrte en kraftig Overcommando, kunde Holmens Opposition vel holdes i Ave;
derfor viste sig i dette Tidsrum ingen skadelige FUlger
af, at Holmene beholdt en egen Bestyrer.
- Uagtet den store Omsorg, der i dette Tidsrum
vistes Marinens Personale, skete det dog ingenlunde paa
det Materielles Bekostning; thi under ingen Bestyrelse
. var man mere omhyggelig- for at skaffe sig gode Skibe.
Fra Slutningen af det forrige Aarhundl'ede begyndte man
endeligt at holrIe færre, men dygtigere Linieskibe end
forhen, og det bestemtes, at Massen af Flaaden skulde bestaae af Skibe med 70 Kanoner, medens vi have seet, at
man i Aaret 1770 fastsatte, at 20 af Skibene kun skulde
Iore 50-60 Kanoner, en Klasse af Linieskibe , som I1U
aldeles udgik af Flaaden, Og det var ikke blot i Hen.
seende til SIdbenes Styrke, man kom til et heldigt
Resullat, men man fastsatte - hvad der var Hovedsagen - at Skibenes Dimensioner skulde staae i passende Forhold til det Antal Kanoner, de skulde fore,
saa at de kunde erholde de Egenskaber, som for Bataille-,
Seil- og Snskibe vare nnskellge.
I de fOrste 4 Aar af Perioden levede endnu Gerner,
og efter ham fik Marinen 2 dygtige Fabrikmestere i
Capitain Ernst Vilhelm Stiboll og Premierlieutenant
Front» Christoffer Henrich. Holtlenberg. Desværre vare
disse tre duelige Mænd hinanden i Veien. StiboIt, som
vist var den mindst begavede al' dem, brugtes af Rosenkrantz, der ikke kunde eller vilde see det Nyttige ved
Gerners stnrre Skibsdimensioner, til at Iorbittre dennes
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Liv, og man antog, at dette foranledigede Gerners altfor
tidlige Dod i Slutningen af Aaret1787. Hans udmærkede
Kundskaber og hans Bestræbelser for at udbrede Videnskabelighed i Etaten i Forbindelse med hans elskelige
Characteer havde erhvervet ham Offlcierernes Agtelse og
Kjærlighed i den Grad, at de lode præge en MedailIe til
hans Ære, der endnu uddeles som Præmie paa Socadetacademiet. Der ytrrede sig derfor i Etaten en stor Misforn åielse med Rosenkrantz, hvilkel vist meget bidrog
til, at han et halvt Aar efter trak sig tilbage fra Bestyrelsen af Marinen. Stibolt blev vel 1788 Fabrikmester,
men fnlte snart Gjengjældelscns Ret. Da nemlig den
geniale og videnskabeligt dannede Hoblenberg var kommen
hjem fra en Udenlandsreise, som han havde foretaget for
sit Studiums Skyld, lod han ofte Stibol.t fOle, at han var
ham overlegen i Kundskaber, hvorved han gjorde ham
saa kjed af sin Stilling, at han 1796 efter 8 Aars Virk- \
somhed tog sin Afskcd og Aaret efter endte sit Liv ved
Selvmord. Hoblenberg var en dygtig, ihvorvel kostbar
Fabrikmester, men besad tillige en hoi Grad af Selvtillid
og Pineligbed , og da en ufordeelagtig og urerfærdig
Rapport om den af ham construerede Fregat Rota gav
Anledning til en misbilligende YtLring af Nationens og
Marinens daværende Afgud, Kronprindsen, skal ban derved
være bleven foranlediget til al anholde om sin Enlledigelse
som Fabrikmester. Han erholdt den ogsaa og ansattes i
det just da ledige Overlodsembede i Christianssled paa
St. Croix, hvormed Værftets Bestyrelse er . forbunden,
og som i de Tider ansaaes for en Guldgrubc; i delte
Embede dode han 1804. Da den til Fabrikmester bestemte Premierlieutenant Sclritter ved Hohlenbergs Afgang
1803 endnu ikke havde endt sine Studeringer, besattes
dette Embede ei i den ovrige Deel af denne Periode;
men Holmens Mestere gjordes ansvarlige for, at der
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byggedes noiagtigt ener Tegningerne, medens en Inspectionsofflcier fOrte Tilsyn med Skibsbyggeriet og Fabrikmesterens ovrige Forretninger.
Fra t 784-92 byggedes eller Gerners Tegninger
8 Linieskibe paa 70 Kanoner foruden 1 paa 80 og 2 paa
60, og disse vare alle gode og eller deres Klasser stærke
Skibe. StiboIt construerede 3 gode Linieskibe, der fOrte
80, 76 og 64 Kanoner, og eller Hohlenbergs Tegninger
byggedes i den nvrige Tid af denne Periode 4 Linieskibe
paa 90, 78 og 66 Kanoner, nemlig Christian den Syvende,
NOI'se, Prindsesse Caroline og Prinds Christian Frederik,
s ~m vare saa fortrinli ge, at endog Englænderne, da de
3 fOl'ste 1807 ' kom i deres Magt, byggede efter dem.
Desuden byggedes i dette Tidsrum 2 Fregatter eller'
Gerners, 4 ener Stihelts og 5 Fregatter foruden 6 CorveUer, som da kaldtes "LetfregaUer", ener Hohlenbergs
Tegnlnger , hvilke alle maatte kaldes vellykkede.
Ved hyppige Beseilinqer sogte man i hele Perioden
at provo Theorien ved Erfaringer , og det var en bestemt
Regel, at der' ikke maatte bygges flere Skibe eller samme
Tegning, for tilstrækkelig Beseiling havde godtgjort
dens Godhed. Vel bragtes det ved Beseilingerne kun
sjeldent til bestemte ' Resultater, men Constructeurerne
erholdt dog derved mange gavnlige Oplysninger og Vink.
Det val' altsaa Bestyrelsens Hensigt at bygge de
Skibe, som ellerhaanden skulde anskaffes, for at Flaaden
kunde opnaae den t 781 bestemte Storrelse af 27 Linieskibc, til at rol'e 70 Kanoner'. Imidlertid maatte denne
Plan paa Grund af Omstændighederne lide nogen Modiflcation. Begivenhederne i 1801 og Characteerudviklingen
hos den unge svenske Konge, som nu var bleven myndig,
overbeviste nemlig Kronprindsen om, at Danmark ikke ,
kunde stole paa sine Naboers Alliance. I Statsrandet
besluttedes derfor, at Flaaden skulde eompletteres, saa
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snart som muligt; men da det oversteg Statens Kræfter
at bygge de manglende Skibe til at fore 10 Kanoner med
tilstrækkelige Dimensioner, og man val' kommen Lil den
vist rigtige Beslutning at indrette Flaaden saaledes, at
den kunde maale sig med Ruslands og Sverrigs, sendtes
Kronprindsens Generaladjutant Lindholm til Svarrig fur
at indhente sikkre Efterretninger om disse RigersSomagt.
Herved blev det oplyst, at Sverrigs da brugelige Skibe i
Carlskrona og GiHhaborg bestode af 8 Linieskibe paa
64 Kanoner, 4 paa 14 og 1 paa 70, samt af 7 Fregatter
paa 40 foruden 3 mindre, ligesom at der ingen storre
Krigsskibe vare under BygningO). Russerne havde i
Kronstadt kun 20 Linieskibe , af hvilke, man efter den
russiske Marines daværende Tilstand meente, intet var
i Stand Lil at maale sig med endog det mindste danske
Linieskib. Under disse Omstændigheder maa det vist
billiges, at Kronprindsen i Aal'et 1802 approberede Constructionscommissionens 00) Forslag, at Massen af
Flaadens Linieskibe skulde {ure 66 Kanoner med
24-pundiger paa underste og 18-pundiger paa overste
Batteri, samt 24% Karonader og 8$ Kanoner paa Skandse
og Bak; at de 2 herefter byggede Linieskibe vare vellykkede, have vi allerede anfOrt.
Mod Nabostaterne vare disse Skibe stærke nok; men
mod Britternes colossale Skibe - hvor hverken Bekostning eller Dybgaaende komme i Betragtning - vare de
danske Masseskibe for smaa; den dansk - norske Flaade
kunde imidlertid umuligt indrettes til at maale sig med
denne Somagt af (orste Rang; thi man maatte ei blot
tage Hensyn til Statens svage Pengemidler, men ogsaa
indrette Skibene efter et for store Skibe flakt Farvande.
*) Lindholms Rapporter i ({rigsministeriets Archiv.
**) l denne Sag tlltraadtes Constrnctionscommlssionen af nogle af

Marinens dueligste praktiske Omcierer.
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- Af de mindre Forbedringer, der i delte Tidsrum
fandt Sted med Hensyn til Skibsbyggeriet og Holmene,
maae dog nogle endnu nævnes. 1793 indfortes Kobberforhudningen og 1795 Jernknæet i Skibene, som man
under den foregaaende Periode vel havde provet, men
paa Grund af Smedearbeidets mindre Fuldkommenhed ei
havde anseet forsvarlige nok, Fra 1797 byggedes de
mindre Skibe med Kobbel'bolte under Vandet lstedetfor
JernboHe, bvilket siden 1821 ogsaa skeer ved de stnrre ,
og hvorved den farlige Jernsyge, som foraarsagedes ved
Bollenes Afrustning og tidligt gjorde Skibene ubrugelige,
blev forhindret. Anilleriet forbedredes ved 1801 at indfåre
Steenloasens Brug ved Kanonerne. 1804flyttedes Takkelloftet og Dreierværkstedet til Nybolm, og Aaret efter opsattes den endnu brugelige Dampmaskine iSmedien paa
Gammelholm. For at opmuntre Skibsbyggerne og Holmens
ovrige Haandværkere til Dygtigbed og Retskalfenhed,
stiftedes 180 l det, siden til hele deL faste Mandskab
udvidede Holmens Hæderstegn, hvormed el' forbunden
en foreget Indtægt al' 10 Rbd. aarligt. Desuden skete
under Kronprindsens Præsidium flere andre nyttige Foranstaltninger til Arbeidets Fremme, Skibenes og Materialiernes Conservarien og en streng Ordens Vedligeholdelse.
Et betydeligt Tab led Marinen ve~ den ulykkelige
Ildebrand, som den Ste Juni 1795 udbrOd i Dehlehaugen
paa Gammelholm (paa samme Sted, hvor nu Steenkulsforraadet opbevares); med sydostlig Vind udbredte
den sig derfra til HovedmagazineL, den gamle Cellegiebygning (hvor nu Indgangen til Værftet er) og en
betydelig Deel af Kiobenhavn, Rygtet paastod en Tid,
at Ilden var paasat for' at dække Underslæb; men da de
i den Anledning anstillede retlige Undersogelser Intet
oplyste, fOl'yenel' delte ingen historisk Troværdighed,
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- Allerede Danneskjold havde 1744 udkastet Planer
til faste Batteriers Anlæg paa Kjobenhavns Rhed, og
de vare approberede baade af Christian den Sjette og
Frederik den Femte; men ikke destomindre bleve de
ikke udforte, Iordl hans Modstandere gjorde den vist
urigtige Mening gjældende, at en flydende Delension ei
behovede faste Batterier. DebatLerne herom vedvarpde ,
indtil Danneskjold 1766 igjen fik Magten, Da anlagdes
det endnu staaende Lynet; men det blev anlagt saa langt
indenfor Grunden, at der ikke derfra kan naaes tilstrækkeligt ud i Farvandet, .hvorigjennem Fjenden kan
ventes, saa at det maa ansees for ubrugeligt til Forsvar. Da Modstanderne derved havde faaet nye Vaaben
i Hænde, gik Arbeidet efter Danneskjolds Afskedigelse
atter i Staa.
For endeligt at afgjore, hvilken af de forskjellige
Meninger der skulde fulges ved Ordningen af Forsvarsvæsenet paa Kjl>benbavns Rhed, val' 1777 den endnu bestaaende Defensionscommission oprettet, og 1784 og 86
approberedes det efter Danneskjolds , Suhms og Hutbs
Planer forfærdigede Udkast til 8 faste Batterier (paa
Stubben, Trekroner og Primesteen] som Stottepunkter
for den flydende Detension. 1787 begyndte Anlæget
af Batteriet Trekroner , der allerede 1801 og 1807
har gjort Tjeneste og kan ansees skikket til at opfylde sit Oiemed, i Forening med et fast Batteri paa
Stubbegrunden at forhindre fjendtlige Skibe fra at seile
ind paa den indre Rbed og bolde dem saa langt borte
fra Staden, at intet Bombardement kan skee fra denne
Side. Paa de 2 andre faste Ballerier er endnu ikke
begyndt, da man desværre stedse har skyet de dermed forbundne Omkostninger, dog grundsattes 1802
3 gamle Linieskibe for at danne Batteriet Prove-
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steen, som .endnu

sidste Krig mod England gjorde

Tjenesle*).

. Galeier havde man efter den Erfaring. man i Felttoget 1188 havde gjort, opgivet; heilCl' ikke havde de
12 Skjærbaade, som Slibolt 1786-7 byggede, vundet
Bifald. . I Aaret 1790 nedsaUes derfor en alene af
Snoflleierer beståaende Commission, som ikke blot skulde
gj6re Forslag til bedre Defensionsfarteler , men ogsaa
udarbeide en Plan IiI Kystforsvaret. Dens Betænknlng,
der 1795 blev approberet for Danmarks Vedkommende.
gik ud paa, at der skulde anlægges Snbauerier ved alle
Indlob Lil Havne og Fjorde, og at der skulde anskaffes
en tilstrækkelig Mængde Defensionsfart åier, hvortil foruden fregatlerede Pramme og Brigger"'*) Kanonbaade
Ioresloges; Udgifterne ved disse Foranstaltninger ansloges
til 1J /2 Million Rbd.
Allerede 1773 var af Krabbe bygget en Stykpram,
og etter Defensionsplanen blev 1793 og 95 af Stibolt og 1802
af Henlenberg construeret 4 seilbare Stykpramme; disse
forle 20 Ftretyvepundigere. Af Gerner val' allerede 1786
bygget 3 Cavaleripramme med 22 og en Delensionsl1aade med 24 Flretyvepundigere , som vare vel skikkede
til Defensionsfartoier ; ogsaa havde Sliboll 1787- construeret Defensionsfregatten Hjælperen, der skulde være
*) 1828 ere imidlertid de forraadnede Skibe borttagne , . saa at

KJllbenhavn nu fra denne Side er aldeles udsat for et Bombardement. Muligt vilde til at forhindre et saadant, flydende,
ved Dampkraft bevægelige Batterier, saaledes som man nyligt
har projecteret i Frankrig, være hensigtsmæssige; men det
maa vist ansees for urigtigt dertil at holde en saa kostbar og
utilstrækkelig Defension, som Kanonchalupper og JoDer.
- *) ,. Freguttered« Pramme og Brigger" vare lignende fladbundede Skytskibe eiler Skytpramme som de, vi have seet gjllre
god Tjeneste under Frederik den Fjerde i Pommern, Dynilklhl,
ved NyeUSborg , Strllmstad og MarstraDlI.
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synkefri, fUl'te 3 Mortel'er og 12 Firetyvepundiger og kun
stak 8 1/'1. Fod dybt. Efter Anlagelsen af den nye Defensionsplan byggede Hohlenberg fra 1800-4 tre lidt over ti Fod
dybgaaende "ELb{regauer" og 3 tolv Fod stikkende "Letfregatter", hvilke sidste endog bleve brugte til længere
Togter. Elbfregauerne fUrte 10-12 lange firetyve og
attenpundige Kanoner 'og Letfregatterne 16 tredivepundige
Karonader og 4 sexpundige Kanoner. Efter Stihelts
Tegninger bleve i Aarene 1791-1807 otte Brigger med
101/ 2 Fods Dybgaaende byggede; de vare armerede med
14 auenpundige 7 Calibers Længde ("Gryder") og
4 sexpundige Kanoner og brugtes endog i Middelhavet
og Vestindien. Disse Brigger vandt saameget Bifald,
at man under Krigen mod England byggede efter samme
Tegning.
Etter Skibsbyggermester Halkjers Tegning byggedes
1792- 3 lo svære Kanonbaade, det" skulde kunne erstatte
Galeierne og Skjærbaadene ; men ved Prnverne fandies de
at være for svære som Bofartcier , og man henvendte
derfor Opmærksomheden paa de lellere Kanonchalupper
efter det chapmanske System, som brugtes i Svarrig. Fra
1804 byggedes derfor saadanne, og det maa indrnmmes,
at de efter Flaadeus Tab under Krigen mod England
med meget Held værnede om Fædrelandet.
Vi ville
imidlertid sildigere faae Leilighed til nærmere at omtale
denne Art DefensionsfarU>ier, og skulle derfor her ikke
videre indlade os derpaa,
Skjoudt de foresiaaede Sobatterler paa Grund af de
dermed forbundne Bekostninger aldrig ret kom i Stand,
bleve dog de udkastede Planer tildeels fulgie ved de FOI'svarsanstalter , som ved dette Aarhundredes Begyndelse
vare nndvendlge.
- Kronprindsen indsaae det Rigtige i, at i det Mindsle
nogle af Skibene bleve oplagte og stationerede andre
(19)
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Steder i Rigerne end i Kjobenhavn. Han fuldendte derfol'
som forhen berettet 1802 den glUcksladl,~ke Eqvipages
Organisalion; i Norge bleve i Begyndelsen Hf delle Aarhundrede 2 Linieskibe og l Frega I , men efter 1803 kun
l Linieskib og t Fregat, oplagte i Uhristiansand ; disse
allostes hvert andet eller tredie Aar , sædvanligt af Skibe,
der kom hjem fra andre Expedilioner, navnlig fra Cadetternes Oveisestogter. I Frederiksværn val' der Galeier
stationerede og eftm' tieres Afskaffelse Kanonfartåier,
hvoned 1807 dog nogle Skibe og Fartåler reddedes fra at
falde i engelsk Vold,
- Til Slutningen ville vi endnu kaste et Blik paa
Flaaden 1807, Alle de af Frederik den Ferute efterladte Skibe vare inden delle Aar udslettede af Flaadelisterne ; men siden Christian den Syvendes Thronbestlgelse

vare byggede eller anskaffede:
af disse udgik fur 1807:

Llnleskibe.

Fregatter.

33
13

35
18

Mindre
Skibe.

101;
41.

Altsaa- bestod Flaaden 1807 af: 20,
t 7,
60 *)
metl dertil horende Fartnier og Baade foruden 3 Linieskibe , der stode paa Stabelen, og den Lystfregat. SOlD
Kongen af England havde foræret sin SOslerson , KronprinrJsen, i Anledning af hans Confirmation.
Flanden havde saaledes vel endnu ei opnaaet den
fastsatte Storrelse ; men aldrig havde Skibene været storre
og bedre, og det bedste Beviis for , hvorledes Alt, der
hnrte til deres Udrustning, val' paa rede Haand, el' del
Factum, al de selvbudne, med Localiterne ubekjendte
-) Nemlig 11 Brigger , 2 Skonnerter, 1 Lystjagt , 3 Kongejagter ,
4 Stykpramme , 1 Defenslensflaade , 1 Galei, 11 Skjærbaade ,
1 Kanonbaad, 18 Kanoncbalupper, 1 Morteercbalup, 5 Kanonjoller og 1 Morteerbarkas.
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Englændere, da de ranede næsten hele denne skjonne Flaade,
i kortere Tid end 6 Uger uden Vanskelighed kunde sætte
den i seilbar Stand , skjOndt den dengang val' aldeles
oplagt.
- Det el' af sig selv indlysende, hvor vigligt det er
ei blot for Krigsskibene, men for al SMart, al have paalidelige Sok01'l. Derfor have ogsaa allerede fra Niels
Juels Tider Opmaalinger af vore Farvande fuudet Sted,
hvilke lagdes til Grund for Udarbeidelsen af Kort, der'
strax bleve erklærede for at være bedre end de forhen
brugte franske og hollandske. Siden udsattes vel Opmaalingerue i enkelte Perioder , men i Almindelighed
have Mal'inebestyrelsel'De anerkjendt det som Pligt stadigt
at fortsætte disse og at vedblive med Udgivelsen af SOkOI't,
indtil man 1769 i Reglementet strng de til Opmaallngerne
tilstaaede Penge, hvoraf fulgte, at Forfærdigelsen af
SOkort gik aldeles, og Opmaalingerne tildeeis, i Staa,
Heldigviis varede delle ei længe, Da -del' 1772 igjen
tilstodes Penge til slige videnskabelige Foretagender, begyndte ei blot Opmaalingerne igjen, men i Efteranret
1782 sendtes endog et armeret Koffardlskib til Vestindien
for at prnve de armariske Sbuhre.
Denne Expedilion betroedes Capitainlieutenant Poul
de Lowenorn, del' nyligt var' kommen hjem fm fransk
Tjeneste, hvor han havde faaet Interesse for de da
nyligt opfundne Souhre ; han erhvervede sig ved UdfUr'elsen af delle Hverv saa megen Tillid, at Begjenugen
siden stadigt benyttede hans nidkjære Dygtighed ved de
vigtige Foranstaltninger', som Kronprindsen iværksatte for
at befordre Snfartens Sikkerhed. Hertil horte især gode
Snkort , og for al erholde disse over vore egne Farvande
foretoges stadige og tilforladeligeOpmaalinger. Erfaring
havde 'illlidler'lid for ikke længe siden lært, at de fornndne Midler ei stedse vare til at erholde af Statskassen,
(19*)
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og Lnwennrn fattede derfor den klogtige Plan at gjure
hine uafhængige af denne. Efter hans Forslag blev derfor
i Aaret 1784 opretlet det endnu bestaaende Siikortarchi»,
hvis Formaal det el' at forfærdige og udgive Sokort, og
som organiseredes saaledes, at Omkostningerne dækkes
ved Salget af de udgivne Kort. Arebivets fOl'Ste Directeur
val' Lowenorn , og det har siden udgivet en Mængde
Kort, ikke alene over vore egne, men ogsaa over flere
fremmede Farvande, hvilke ved stadige og vel udforte og
benytlede Opmaalinger ere vedblevne at tiltage saameget
i Fuldkommenhed, at de i vore Dage hnre til de bedste
Snkort, som haves.
- Det for Snfarten ligeledes saa vigtige Lodsvæsen
havde tidligere været meget forsomt. Vel" vare eftm'
1720 flere Lodsanordninger udstædte navnlig for Norge;
del' val' opretlet Lodserier paa Isefjorden (S. 139), i
Kjobenbavn, ved Dragtier (S. 169), paa Elben og flere andre
Steder ; i Helsingner val' Lodseriet hidtil beserger af Færgelauget; men da dette ikke havde viist sig synderligt skikket
hertil, var del' 1778 oplært Lodser 1'88 2 smaa kongelige
Fartoier , og efterat et tilstrækkeligt Antal kyndige Folk
vare dannede, oprettedes del endnu bestaaende privilegerede
Lodsselskab.i Helslngnr ; 1780 vare Lodser ansatte paa
Nyord ved Ulfsund; 1785 ordnedes Lodsvæsenet paa
Elben, og 1798 ansattes faste Lodser ved Gilleleie.
Men det val' især ved Begyndelsen af dette Aarhundrede , at der efter Lnwenurns Forslag indfortes betydelige Forbedringer ; nye Lodserier oprettedes og hensigtsmæssige Reglementet' udstedtes for Lodsvæsenet i
hele Danmark; smaa kongelige Krigsfartnier udrustedes
endog for at uddanne Lodserne. Indrulleringscheferne
indsattes som Overlodser i det slesvigske og de danske
Distrioter undtagen i Sjællands, hvor Lowenorn blev
Overlods, især fordi de betydelige Lodserier i Oresundet

LODS- OG FYRVÆSESET. OPHJÆLPNING AF MANDSKABET,

293

udfordrede et mere omfattende Tilsyn i dette end i de
andre Districter.
- Ogsaa Fyrvæsenet forbedredes, I Aaret 1771
vare Fyrene paa Nakkehoved og Kronborg indrettede, og
1779 vare alle Fyrene satte under offentlig Control, idet
der var lovet de Skippere Belonninger , som opdagede
og anmeldte Mangler ved disse. Men især udrettedes
Meget, efterat Lowenom ogsaa havde erholdt Indflydelse herl hos Kronprindsen. Saaledes indrettedes
Anholts FYI' 1788 til Lamper, og sammeAal' ombyggedes
Fyrtaaroet paa Lindesnæs; 1798 tændles et Lanternefyr
paa Skudesnæse ved Bergensfjord; . 1802 byggedes Fyrtaarnet paa Hammeren paa Bornholm og .paa Gjedsel'Odde
paa Falster, 1803 indrettedes et Lanternetyr paa Agnespynten ved Trondhjemsflorden , 1805 Lampefyret paa
Chrlstiansn og 1806 et lignende paa Fakkebjerget paa
Langelands Sydkyst.
- All tidligere et' det anfort, at det faste Mandskabs Kaar bleve betydeligt forbedrede unde!' Kronprindsens Præsidium. Delte skete Ikke alene ved "Gageforhnielser, men ogsaa ved Indretninger , der forskaffede
Folkene betydelige Fordele, hvoraf de vigtigste vare: en
regelmæssigere og solidere Klædedragt derved , at Munderiugerne fra Aarel 1794 anskaffedes for kongelig Regning,
istedetfor at de tidligere mod en bestemt Godtgierelse
bleve anskaffede af Dlvislonscheferne ; Landkosten blev ved
Proviantgaardens bedre Indretning betydeligt forbedret;
del' tilstodes MaHpenge, Lys og TOI'v; Bornene fik fl'i
Skoleunderviisnlng , paa moderate Vilkaal' tilstodes der
som tidligere aufort Familierne Adgang til Cuur og Pleie
paa det i Aaret 1806 indrettede Hospital i Nyboder, og
Anslaller gjordes til deres Forsorgelse paa de gamle
Dage. Foruden disse Fordele, som det faste Mandskab
erholdt, tilstodes Haandværkerne endnu fra Aarel 1796
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frlt Redskab, fra 1801 Adgang til Holmens Hæderstegn,
fra 1803 en Douceur for betimeligt Mude (Brikkepenge)
og fra 1804 en Godtgjnrelse for Tumrneraffaldet (Bossepenge), At der paa den Tid gjordes mere fol' Ilaandværksstokken end for den uvrige Deel af den faste Stok,
kan ikke misbilliges, da hiin udmærkede sig ved en
Dygtighed, som man sjeldent fandt hos private Arbeidere,
medens den storste Deel af Divisionernes Mandskab paa
nogle Underofficierer og Artillel'ister nær let kunde erslattes ved Indrullerede eller ved Sjouere, og altsaa kun
holdtes for altid al have Folk samlede til uvenlede Eqviperluger og lil Holmens Arbeider.
.- Erfaring havde tidligt godtgjort Rigligheden af,
al Krigsskibene sanmeget som muligt alene besattes med
sovante Folk, og Nytten af en især til Skibsbrug bestemt
Soldateske blev snart indlysende hos alle Nationer , som
lagde Vind paa al holde en Flaade. Da Infanteriet i
Danmark tnddeeltes i forskjellige Vaabcnarter , samledes
derfor det til Flaadens Besætning bestemte Antal Soldater
i et eget lHm'inen'l'ginwnl, som besatte Holmens Vagtel',
naar det ikke var ombord. Da det val' om al gjore at
danne Martuerne til Orlogstieuesteu , val' det vist meget
rigtigt , al delte Regiment vedblev at bestaae af hvervede
Folk, uagtet den ovrige Deel af Armeen reeruneredes
ved Udskrivning ; thi ved Hvervlug kunde man ei blot
udssge Folk, del' vare skikkede til Snen, men ogsaa beholde dem stadigt -i Tjenesten, saalænge de vare brugbare
dertil , medens det Mandskab, paa hvilket Forpligtelsen
til visse Aars Krigstjeneste hviler som Borgerpligt, ikke
kan holdes længere i Tjeneslen , end delte skeer i hele
Armeen, og denne Tjenestetid el' for kortvarig til, al de i
den kunne uddannes til Orlogsbruget,
Om de Indrullerede end paa tidligere Orlogstogter
have lært KanonexerciLsen, glemme de dog i Almindelighed
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denne snart igjen i Koffardifarten saameget, at de sjeldent
i Begyndelsen af el Togt kunne bruges til Kanoncommandeurer. Da de faste Artllleristers Antal imidlertid var util-

strækkeligt til ved betydeligere Udrustninger at afgive
de fornodne Læremestere i Kanonexercitsen , var det
af Vigtighed at danne Marinerne til Kanoncommandeurer.
Det maa derfor ansees som en særdeles nyttig
og hensigtsmæssig Foranstaltning , at disse opmuntredes
hertil ved i Aaret 1798 at tilstaae enhver af dem, som
erhvervede sig Duelighed i Kanonexercitsen ombord, et
Tillæg, hvorved de erholdt Iigesaa stor SUgage som
Constablerne , saa al derved ogsaa de duelige Marineres
Kaar betydeligt forhedredes.
Men vort Mal'inelTegiment havde den væsentlige
Mangel, at det bestod af et fremmed Skrabsammen,
hvorpaa man ikke kunde stole , hvilket desværre all for
tydeligt godtgjordes under Kjnbenhavns Betelring 1807,
idet en stor Deel deraf deserterede til Fjenden. Delle
foranledigede, at hele Regimentet blev opliist; man burde
imidlertid hellere have oprettet et nyt, bedre orgauiseret ;
thi vor Mal'ine hal' desværre siden den Tid maattet savne
de fol' dens lille faste Stok saa undvendige Marinel'e.
- Fol' ikke at komme til at mangle det fernodne
Mandskab til Flandens Bemanding bleve i Aal'et 1802
Solim;ldislricteme i Danmark udvidede, og den endnu
gjældende lndrulleringsforordulng udstedt, Ved denne
kom Limitdistricterne , som forhen havde h01'1 under
Cancelllet , under Admiralitetets Bestyrelse , og vel! Udvidelsen af disse forugedes ludrulleringens Styrke betydeligt, saa at Kongerigets og Hertngdommemes Hovedru IICl' i Aaret 1847 ludeholdt henimod 35000 Mand"'),

l

*) Yed Slutningen af Aaret 1847 Indbefattede Ilooedrnllen, der

Indeholder alle de SIlværneplIgtIge over 16 og under 50 Aat :
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hvoraf over 19000 havdes til Raadighed i Udskrivningstilfælde. Delle Antal el' ved almindelig Værnepligts
Indforelse endnu betydeligt foroget, saa at der aldrig
vil være Mangel paa Folk lil at besætte den hele 1815
normerede Flaade, hvortil Misl kun 11000 Mand af Indrulleringen behnves iii). Man maa imidlertid haabe, at
man vil ophæve de Anomalier, som finde Sted ved SUlin.litdistricterne , idet disse undertiden daunes af Egne, hvis
Befolkning ei færdes paa Soen, medens Districter, hvis
Indbyggere leve paa og af Soen, henhore under Landlægderne,
Ved den 1803 udstædte ludrulleringsforurdning for
Norge indrettedes Indrulleringen i delle Rige, saaledes
som
den bestod den ovrige Tid, Foreningen varede,
I
- Den samme Iver, som Kronprindsen understottet
af Andreas Peter Bernstorff, Christian Dillev Frederik
Reventlou og Christian Colbjnrnsen, ved mangehaande
Foranstaltninger viste for al fremme Oplysningen ved
nyttige Kundskabers Udbredelse blandt de nvrige Stænder,
gjorde sig ogsaa gjældende med Hensyn lit Marinen,
og han indsaae snart, at for al befordre Dannelsen af
i Kongeriget 24456, i Slesvig 5915 og i Holsteen 4275,
i Att 84646 Mand.
Deraf vare imidlertid en Deel ikke til Raadighed, deels fordi
de vare fraværende, deels af andre Grunde, nemlig:
i Kongeriget 10762, i Slesvig 3155 og i Holsteen 1511;
i Alt 15428 Mand, saa de til Disposition værende Ind.
rulleredes Antal bellIb sig til:
i Kongeriget 13694, i Slesvig 2760 og i Holsteen 2764;
i Alt 19218 Mand,
Desuden stede i Skipper-, Ertra- og Ungdom.rullerne:
I Kongeriget 23731, i Slesvig 5677 og i Holsleen 4153;
i Att 38561 Personer,
*) Heri er Kanonnottillen indbefattet.
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SiietatensPersonale maaue der begyndes med Ungdommens
Underviisning.
Det el' tidligere ,bel'ellet, at Danneskjold meget fremmede Siicadelternes videnskabelige Uddannelse, og at
man efter hans Tid vedblev at skride frem hermed;
men det var en Hindring fol' deres eiendommelige Udvikling, at de havde fælleds Academie med Landcadetterne
(S. 135-6, 174-5, 216), Forgjæves sogte Danneskjold at forskaffe dem en egen Læreanstalt, hvor Alt
kunde indrettes efter deres Tarv alene. Forst byggede
han dertil den nuværende Ministel'iebygning paa Gammelholm; men da den "ar færdig, havde man andet Brug
for den; t 766 bestemtes Gjethuset til Sncadetacademlej
men ei heller delle kom til Udfnrelse , og fOrst t 775
flyttedes Landcadetterne til Amalienborg, hvorefter SUcadetterne beholdt Bygningen i Academiegaden indtil
1788, da de byttede Locale med Landcadetterne. Men
især udviklede Omsorgen for Cadellernes Opdragelse sig,
efterat Kronprindsen val' kommen til Statens Roer, og
Hans Ohristia» Sneedorf{ i Aaret 1793 val' bleven ansat
som Næstcommanderende og 1797 som Chef for Corpset.
FUr udcommanderedes til hvert Krigsskib, som udsendtes, et vist Antal Cadetter , del' avancerede til
Officierer, naar Skibscheferne anbefalede dem dertil. At
blive udcommanderet var saaledes en Udsigt til Avancement, hvorfor Cadetterne ivrigt tragtede efter al komme
Iii SUes, og de formuende iblandt dem opnaaede delle
ved at betale Kosten ombord, naar de efter deres Tour
ikke kunde komme med Skibene. Da de derved havde
et ubilligt Fortrin for deres fattigere Kammerater, blev
denne Ulempe allerede i Aare: 1787 om ei ganske ophævet, saa dog formindsket ved den Regel, at de, som
paa denne Maade kom til SUes, ikke maatte avancere
paa et saadant Togt.
At Cadetterne avancerede til
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Officierer uden regelmæssig Examination, alene paa Skibschefernes Becommandatiou, medforte ogsaa den Mislighed,
at deres Avancement skete efter forskjetlige Maalestokke,
og hvor nyttig den praktiske Ovelse ombord i Krigsskibene end kunde være, savnedes dog del' meget den
theorenske Veiledning, saalænge Cadetterne gjorde Skibstjeneste,
Det maa derfor upaatvivlellgt ansces for el
belydeligt Fremskridt, at Kronprindsens Normalreglement
1793 fastsatte den regelmæssige Udrustning af et særegent
Cadetskib, hvor All el' indrettet fur deres Uddannelse, og
de alle efter lige Begter blive examiuerede , hvorpaa de
avancere efter den ombord udviste Dygtighcd. Til Ovelsesskib udrustedes fl}rsl en Fregat; men da Cadetternes
Antal i Aaret 1803 steg til 96 (af hvilke fj4 gageredes},
blev aarligt et Linicskih brugt til Cadetskib og et mindre
Skib , cn Brig eller Kongejagt. medgivet som Tender.
Fol' at opmuntre Cadetterne til at læggc sig alvorligt
efter Landviden skaberne hlev i Aaret 1792 vcd en privat
Gave iudfur; en Præmie ved Uddelingen af den gernerske
MedailIe (S . 283).
Saavidt val' man skreden frem, da Sueedorll' ansalles
ved Academiet, Udrustet med heldige Naturgaver , udviklede denne ædle og dannede Mand en sjelden Iver og
en Takl fol' Opdragelsen, del' hal' gjort ham uforglemmelig
i Marinen , og ham skyldes, al Sneadetaeademlet i
Slutningen af det forrlge og Begyndelsen af dette Aarhundrede med Relle blev anseet for en af sin Tids forste
Læreaustalter "). Sneedorff bevirkede , al del' fastsattes
Bestemmelser, som havde til Hensigt at hindre Udygtiges
Optagels e paa Academict; han i,H.lfol'le passende fol'
Cadetterne udarbeidede Lærebnger i alle Fag, forfattede
*) Du (isterrig ener Napoleons Fuld opretteile et Marineopilragelses-

institut, ordneile man dette tilileets efter en af sncedortr tilraadet Plan,
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selvet ypperligt Udtog af Flaadetactikken og Signalbogen,
lærte Cadetterne Evoluttouerno og sorgede for , at der
for dem aarligL paa KjObenhavns Rhed anstilledes Ovelser
deri med Chalupper II). Han befordrede Underviisningen
i den for Ungdommens legemlige Udvikling saa nyttige
Gymnastik, som den af delle Fag fortjente Slud~t
Nachleg~l rul'st ordnede hensigtsmæssigt hos os, og Som
fra Sueadetacademiet udvidede sig til hele Mariuens
Ungdom; han fastsatte Exemensregler , som endog
30 Aar sildigere ere blevue efterligucde ved vore fUl'sle
Læreaustalter ss): han bibragte sine Elever' en Fædrelandskjærlighed , dm' har siaaet siu PI'Uve i hæderlige Kampe.
Han val' som Skibschef el Monslel', som hans Elever' i
en ruodnere Alder ruaaUe onske at ligne, og hans hele
ydre Optræden val' sauledes, al de med Nytte kunde
danne sig derefter; ved sin kjærlige og hjertelige Færd
vandt han deres Tillid og Agtelse og val' stedse beredt
lil al staae dem bi med Raad og Daad uden nogensinde
af personlige Hensyn at tabe Marinens og Cadetcorpsets
Interesser af Sigte. Hvor velginrende denne Personlighed
virkede for og paa Sucadetterne, kan ogsaa sluttes deraf,
at hans Værd, ikke alene af hans taknemmelige 1~lever,
men ogsaa af andre Medborgere, endnu almindeligL erkjendes, 0111 del end muligt ruaa indrounnes , at hall vel
*) Hiiist beklageligt er del , at disse nyttige -

man kan næsten
sige - nUdvendige llvelser ophiirte med Slutningen af denne
Periode, og at Undervlisnlngen i Flnadetactik ved Sneedortrs

DM standsedes i næsten 2U Aar.
00) Den militair e Hlliskole og den polytechnlske Læreanstalt have
optaget, hvad Sneedortr liirst i Danmark indliirle ved Siicadetaeademiet , at lade Examinanderne selv udtrække skrevne
Spiirgsmaal, som skulle besvares, og af Censorernes Characterer,
der gives I Tal for liver Disciplin, al uddrage en Middel-

eharaeteer.
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meget bidrog til at vækkeen ydre Æresfolelse og Ærgjel'l'igbed, del' let kunde lede til at oversee Andre.
- Ogsaa for Mandskabets Underviisning skete
under Kronprindsens Præsidium mange nyttige Foranstaltniager. Vel val' allerede af Christian den Fjerde oprettet
en Skole fol' det faste Mandskab; men denne ophævedes
igjen under Frederik den Tredie, og efter denne Tid
maalle Mandskabet selv besorge og betale deres Bnrns
Undervlisning i Byens Skoler'. Folgen heraf val', at
disse, selv kun praktisk dannede Mænd, der ikke indsaae
Nytten af Skoleunderviisningen , ei anvendte synderligt af
deres knappe Indtægter paa denne, saa at det ikke var
sjeldent, at det faste Mandskabs Snnner saa godt som
ingen Underviisning fik; det kom kun an paa l'et tidligt
at vænne Drengen til at hjælpe Faderen ved dennes
private Arbelde , og ved 'Conflrmationen val' det
Præstens Sag at bibringe ham den fornndne Religionskundskab , som under' saadanne Forhold maaue blive
lanelig nok.
Men da den faste Stok især erholdt sine Becruuer
blandI Mandskabeis Sunner , laa del i Marinens Interesse
at udbrede Kundskab iblandt disse; derfor oprettedes
allerede i Aaret 1786, altsaa 2 Aar efter, al Kronprindsen
begyndte al lage Deel i Regjeringen, 6 nye Skolet' for
del faste Mandskabs Bnl'D i Nyboder, og Styrtuandsskolen
paa Gammelholm (Chnstian den Fjerdes Na\igaliousskole) omdannedes til en Uuderofficiersskole. Disse
Underviisningsanstalter udgjorde i Forening med den
under Frederik den Femles Begjerlug oprettede Constructionsskole (S, 209) og en 1766 stiftet A!'lilIel'iskole
Grundlaget fol' del Skolevæsen, som nu giUI' Snetaiens
l\'landskab skikket til at danne en vel underviisI, fast
Stamme, del' i Forening med det indrullerede Mandskab,
hvorpaa den under sjette Frederik i hele Landet indforte
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forbedrede Skoleunderviisniug ogsaa har havl stor Virkning,
forskaffer vore Krigsskibe en Bemanding, der i moralsk
og intellectuel Dannelse staaer hniere end uogen anden
Mal'ines. Erfaring godtgjnr , at vore Skibe, uagtet de
næsten stedste ere kortere Tid i Fart end andre Nationers,
dog ere i Stand til at maale sig med Fremmedes saavel
i Maneuvre som Exercits paa sammeTid, som vore Folks
moralske Opforsel og Disciplin el' langt bedre end hos de
fleste andre Nationer.
- FOl' at udbrede Videnskabelighed iblandt Elatens
Officierer foranstaltedes Forelæsninger fol' dem over
saadanne Gjenstande, som kunde være dem nyttige.
Ogsaa blev del' sorger for saa meget som muligt at
skaffe dem practisk Dvelse. De Udrustninger , som
Handelens Beskyttelse og Neutralitetens Haandhævelse
udfol'dl'ede under den franske Revolutions Krige, gave
god Leilighed til Orlogsfart for Marinen, hvilken ogsaa
befordredes ved forskjetlige mindre Expedilioner. Saaledes
brugtes smaa Krigsfartnier til at afværge Toldsvig og,
da den gule Feber i Slulningen af det forrige og Begyndelsen af delle Aarhundrede anrettede store Odelæggelser i del sydlige Europa, til at vaage over Qvarantaineforanstaltningerne, hvis Overholdelse Danmark ved
Sundtolden var forpligtet til at serge for i Henseende til
de Skibe, som seilede til OslersUen. Ogsaa til Koffardifal'! opmuntredes saavel Offlcierer som Mandskab, og i
Aarene 1804 og 1805 udrustedes til Handelens Befordring
mellem Danmark og Ostindien 4 Paketskibe, hvis Capitainer
og Styrmænd vare Offloierer.
Ved alle disse MidiCl' erholdt Etaten den saa vig-tige
Somaudsovelse ; men da det desuden kom an paa at forskaffe den; Krigserfaring, havde man allerede under den
nordamericanske Frihedskrig benyttet Leiligheden til al
sende Offlcierer saavel til Frankrig som England for at Ijene

l
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paa disse Rigers Flaader, hvorved desværre imidlertid Landsmænd og Kanunerater udsaltes for al komme i fjendtlig
Bernrlng med hinanden, Da den franske Revolutionskrig
udbrod , sendles baade Offlcierer og Uuderoffleierer i
engelsk og hollandsk Tjeneste, Ved de saaledes i fremmed
Krigstjeneste indhenlede Erfaringer dannedes i Slutuiugen
af del forrige Aarhuudrede 11e1'e dygtige Mænd, der
gjorde god Tjeneste, da Fædrelandet hjemsugtes af Krig,
Efterat Somagten ved Kronprindsens Deeltagelse i
Begjeringen havde faaet stnrre Midler til sin Raadighed,
skele ogsaa flere Foranstaltninger i den Hensigt at skaffe
Offlciererne mere Oveise i Krigsmaueuvre. Saaledes foreloges i Aaret 1784 Evolutionsuvclser i Sundet med
10 Kongebaade, og i flere af de efterfulgende Aar gaves
Ofliciererne i samme Olemed Chalupper ul Brug paa
KjUbenhavns Rhed; i Aaret 1787 fastsattes som en Regel,
del' fulgtes i hele Perioden, al del', naar ingen ualmindelige Udrustninger fandt Sled, skulde anvises Soetaten
9600 Hbd. aarllgt til en Offlciersfregats Udsendelse , og
i Aaret 1805 udrustedes endog en Eskadre, bestaaende
af en lille Fregat, 3 Corvetter, 5 Brigger og 1 Skonnert,
som gjorde 2 forskjetlige Evolutionstogter i Ostersoen.
Disse roesværdige Bestræbeiser kunne ikke noksom paaskjunnes ; thi ligesom det el' nudvendlgt, al Tropper
exeroeres og oves, saaledes el' del og fornodent , at
SIalen for al have en dygtig Mal'ine maa give Midler
til den undvendige OveIse for den, og vi istemme fuldkomment del af en af vore dygtigste nu afdnde Admiraler
udtalte Princip, at i del Mindsle 1110 af Marinens ordinaire
Budgel bUI' anvendes til Ovelsesloud.
- Ligeledes fortsattes Danneskjolds Bestræbelser for
al forskane Marinen dyglige tkmstrueteurer ved al sende
111'1'6 dertil forberedte Otfleierer udenlands for al samle
Erfaring i Skibsbygger iet, og alle de Fabrikmestere, som
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hidtil ere omtalte, havde benyttet delle vigtige Dannelsesmiddel. FOl' ogsaa ved Videnskabernes Hjælp at forbedre
Marinens uvrlge betydelige Materiale, udvidedes under
Kronprindsens Præsidium disse Reiser endog i den Hensigt al forsksffe nogle Offlcierer Letlighed til al erhverve
sig en stnrre Erfaring i Artilleri, Hydrostatik og Krigsskibenes Takling,
Det er hensigtssvarende, at de Offlcierer, som studere
de videnskabelige Fag, kunne komme i Stillinger,
hvori de kunne nytte Marinen ved de erhvervede Kuudskaber, ligesom det er billigt, at de erholde Erstatning
for den Tid og det Arbelde , de have anvendt paa deres
Studeringer, uden at forurette deres ældre Kammerater
ved fUl' dem at indtræde i de hniere Charger. Derfor
skele i Aarct 180 l den ypperlige lndretuing , at del'
reglementeredes 4 viden,~kabelige Poster udenfor Etatens
Detail fol' Skibsbygger]. A!'tilleri, Mechanik og Hydraulik 0),
hvori uden Hensyn til Anciennetet de Ofllcierer ansættes,
som for' den dertiloprellede Examenscommission
have godtgjort deres Dygtighed, De 2 fUl'ste Fag besælles med Fabrikmesteren og Toimesteren, og de 2 sidste
ere furenede med tnsp eclionsofliciersposten paa Dokken.
Takkelmesterembedet indbefattedes ikke blandt Marinens
videnskabelige POSICI', hvilket vist val' rigtigt, da dCI' til
dennc Post ei udfordres et storre videnskabeligt Studium,
men især praktisk Dygtighed. Hensigtsmæsslgst er det
vist, skifteviis at- besætte denne Post med Marinens
praktisk dygtige Offlcierer og serge fOJ' at holde Takkelmesteren i stadig Fart.
- DeJ' kan ingen Tvivl være om, at det Avancementssystem er det rigtige, SOlD formaacr al stille alle Offlcierer
lit) Mecbanik- og Hydraulikfagets Bestyrelse er nu samlet med

Chefsposten for
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i den Orden, de efter deres virkelige Dygtighed fOI'ljene.
Men del' kan være Sporgsmaal om, hvilken Dygtighed,
der bor gjore Udslaget, og hvorledes denne skal pruves
og erkjendes, Det er VOI' Mening, at hos Suofflcierer,
hvis egentlige Opgave det dog er at kæmpe for Fædrelandet paa Havet, bcr Krlgerdygtlghed og Somandsduelighed alene afgive Maalestokken. Enkelte kunne i andre
RetDi~ger udmærke sig fremfor de Fleste og bUI' derfor
stilles paa saadanne Poster, hvor Fædrelandet kan heste
den storst mulige Gavn af deres Anlæg og Kundskaber.
At vurdere Offlcierernes Dygtighed og derefter stille
Enhver paa sin reue Plads, el' naturligvlis langt lettere i
Tider , hvor Krig og stadig OrlogsfarL giver saa mangen
Leilighed til Prove, end i Fredslid, især i en lille,"flnantsielt indskrænket Marine. Men selv i Krlgstid vil det
være yderst vanskeligt endog for den dueligste Administration at kjende alle Offlcierernes Dyglighed saa nole,
at de derefter kunne ordnes.
DeL val' Imidlertid delte Avancementsprincip , del' i
ældre Tider laa Lil Grund for Forfremmelse hos os,
ligesom deL endnu rulges i Rusland. Vel drev man det
ikke Lil den Yderlighed, at man nedsatte Offlcierer, som
ikke havde viist eller havt Letlighed til at vise Dygtighed,
i en lavere Charge (med mindre deL skete som Straf);
men naar en Plads blev vaeant, valgte Begjeringen den,
som den ansaae for den Dygtigste dertil. I Krigstider
el' der vistnok Meget, der taler for , at delle Princip,
hvorved man kan fremdrage de meest brugelige Personligheder, i det Mindste tildeels gjUres gjældende, ligesom
det jo stedse i alle Stater hal' været Skik under farlige
Forhold at suspendere de almindelige Love og lndromme
Autoritetel'llc en ubegrændset Magt. Men skal Avancement i Fredstid alene finde Sted efter Magthavernes
Valg, blive let lose Meninger og Formodninger det

305

AVANCEmNT.

Bestemmende, hvorved Duren aabnes for Vilkaarlighed og
Begunstigelse, som ei blot udbreder MisnUie, men ogsaa
virker demoraliserende til stor Skade f01' - Tjenesten, og
som kun kan holdes i Tomme ved en fuldkommen fri
Presse og offentlig Ånsvarlighed. Ja selv dette har man
_1 de Ileste constitutionelle Stater ikke engang anseet for
en tilstrækkelig Betryggelse, og derfor indrummet Ancienneteten en vis IndllydeIse paa Avancementet og det
endog i de store Mariner; hvor dog saa megen Orlogsfart findel' Sted. I England folges Valgprincipet ved
Forfremmelser indtil "postcaptain" , men til de hoiere
Charger avanceres efter Anciennetet. I Frankrig el' det
omvendt, idet Begjeringens ~kjon er det Afgjol'ende med
Hensyn til Admirals- og de hOiere Chefsposter, men i
de lavere Klasser skee Halvdelen eller to Tredjedele af
Avancementerne ifOlge Anciennetet, og blot hvert andet
eller tredie efter Regjeringens Valg, saa at allsaa her
Anciennetetsprincipet endog el' det overvelende. I NOI'ge
og Sverrig el' dette i endnu hOiere Grad Tilfældet, idet
del' næsten de samme Begler fOIges som nu for Tiden
hos os.
Erfaringen vidner saaledes om hiint ældre Avancementssystems Uhensigtsmæssighed, og det bor derfor taknemmeligt anerkjendes, at man hos os, efterat Fredsti1standen
og den mindre Fart gav liden eller ingen Leilighed til
Udmærkelse, efterhaanden forlod det, og lod Forfremmelsen
skee efter Ancienneteten; uden at denne dog ved noget
Lovbud tillagdes Åvancementsfortrln. Under det struenseske
Ministerium lovedes vel de Offlcierer , som udmærkede
sig paa Toget 'mod Algier, Belonning ved Avancement,
og 1801 tilsagdes dem, som blot bortfurte en fjendllig
Brander, endog 2 Graders Forfremmelse; men ved ingen
af disse Leiligheder fandt nogen saadan Sted. Under
Frederik den Sjettes lange Begjering' som Krouprinds og
(20)
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Konge have Soofficiererne faaet Hævd paa Anciennetetsprincipet som Avancementsregel 0).
FOl' at forebygge del mulige Tilfælde, al alle de
hniere Poster, naar Anciennetelsprincipet udelukkende
fulgtes, for en Tid kunde komme til at befinde sig i lutter
Udygtiges Hænder, traf allerede Kronprindsen den rigtige
Bestemmelse, at en noie Provalse af de Paagjældende
skulde linde Sled ved Overgangen fra de subalterne
Charger til Stabsclasserne (Lil' Capitain), om de ogsaa
efter deres Færd som Næstcommanderende egnede sig til
al indtræde i Chefsclasserue, en Bestemmelse dCI' vistnok
stedse nnie bUI' overholdes. I Forbindelse hermed bor
der imidlertid stedse surges for , at de Officierer, der
ikke ere skikkede til activ Tjeneste eller ei besidde den
for deres Classe fornodne almindelige Dygtighed, ikke
optage Pladsen for mere Yærdige , men ndu-æde af
Etalen; det val' for bedre al forserge saadanne Offlcierer,
at Kronprindsen 1793 oprettede det (S. 279) omtalte
såmilitaire Pensionsfond. Forsemmetsen af den saa vigtige
jevnlige Beduction val' del, der gjorde de endnu i frisk
Minde værende store Bednetioner nodvendlge.
I Krigstid blive.' derimod undertiden Undtagelser fra
de almindelige Avancemenlsregler nOdvendige; en Juels
og en Tordenskjolds Avancement bor ei gjUl'es til en
Umulighed. Naar Nogen har beviist en virkelig Dygtighed,
da MI' den ogsaa paaskjonnes og benyttes i en storre
Virkekreds. Thi maa del end indrnmmes, al Leilighed
til Udmærkelse ofte kun er et Lykketræf', udfordrer dog
Hovedhensynel ved el Embeds Besættelse, Statens Bedste,
at Mænd af provet Dygtighed foretrækkes fol' dem, der
ingen Beviser have aflagt paa denne, om man end maa
*) I 1841 er det bestemt, at Avancement til Admiral skal skee
fra Commandeur uden Hensyn til Anelennetet,
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erkjende, al det muligen kun el' Leilighed, del' har
manglet dem. Dog maa man ogsaa i Krigstid være
meget forsigtig med Tilsidesættelsen af Anciennelelsprincipet, naar derved ikke Forbitfrelse og billig Misfornåielse ~I<al udbredes, en enkelt Vaabendaad, der
muligen ved nuiere Undersogelse ikke heviser nogen
ualmindelig Dygtighed, bol' ikke være tilstrækkelig; kun
naar enhver Retsindig erkjender den Begunstigedes Fortrin som Kriger, kan efter vor Mening dette retfærdiggjores,
- Endnu maa vi anfdre tvende Forbedringer, del',
om de end ikke ere af en saa indgribende Vigtighed
som de nævnte, dog hævede nogle Ubehageligheder , der
havde fundet Sted i Forholdene ombord paa Skibene.
Hidtil havde nemlig Cheferne modlaget de til Officierernes
og Beljenlenes Bespiisning reglementerede Kostpenge og
besorget denne; da det imidlertid ikke blot var byrdefuldt
og kun lidet passende for Cheferne at være Markelentel'e
fol' deres Officierer, men dette ogsaa ofte gav Anledning
til en gjensidig Utilfredshed, som virkede skadeligt paa
Tonen og Tjenesten i Skibene, var det en heldig Forandring, der 1791 foregik ved Indforelsen af den siden
den Tid bestaaende Messeindretning ombord, hvorved
Chefernes og Offlcierernes Bordhold aldeles adskiltes.
Ligeledes havdeErfaring godtgjort, at de ved Snkrigsartiklerne alt 1752 givne Forskrifter angaaende Oeconomien og Regnskabsvæsenet ombord vare utilstrækkelige
til at sikkre Orden forenet med Besætningens Velvære
og den fornodne Oeconomie, og at ofte el upassende og
for Tjenesten skadeligt Forhold havde fundet Sted mellem '
Dfflclererne og de civile Betjente, Det var derfor til stor
Gavn, at der 1794 udstedtes specielle efter Tiderne afpassede Instructioner for de kongelige SkibesProviantering,
(20")
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Oeconomie og Regnskabsvæsen, hvorved Chefernes, Of/icierernes , Skibssecretairemes , Proviantsforvalternes og
Begnskabsforernes Forhold underkastedes samme Begter ,
som nu med ubetydeligc Modiflestioner have været
gjældende i over et halvt Aarhundrede og viist sig
hensigtssvarende.
- Nogle Ord om Bespiisningen i Krigsskibene paa
de forskjellige Tider .kunne passende hel' finde en Plads.
I det sextende Aamundrede blev del' ikke tildeelt Mandskabet bestemte Portioner (undtagen af Ol), men Enhver
kunde tage saa megen Mad til sig, han vilde; hver Dag
erholdt Mandskabet Grill! o~ Morgenen og Erter med
Flesk eller salt Sild baade til Middag og Aften og ikke
mindre end 20 Potter Ol om Ugen. Den fOl'ste bekjendte
Spisetaxt, fra Begyndelsen af det syltende Aarhundrede ,
tilstod be~ydeligt storre Purtioner end de nyere Tiders,
og del var især paa Niels Juels Tid, at de formindskedes.
Under Frederik den Fjerdes Kr'ig inrlsaae man, at den
overdrevne Ertespiisning og Oldrikning' var skadelig for
Helbreden , hvorfor begge Dele indskrænkedes Noget,
hvilket end mere fandt Sled under Christian den Sjette;
nu spistes Erter kun 4 Gange om Ugen til Middag og
ellers GI'Ud; ogsaa indfortes paa denne Tid Brændeviin
om Morgenen istedetfor den varme Frokost, hvis Tillavning i smaa Skibe især i varme Klimater el' byrdefuld.
Under Kronprindsens Bestyrelse blev salt ~'isk, som Niels
Juel havde indfort istedetfor Sild, aldeles afskaffet; istedetfOl' Grod, hvis Brug val' udvidet for at indskrænke Ertespiisningen, blev ved flere Maaltider indfort Byggryns suppe og Ollebrod ; Olportionerne bleve nedsatte, men
vare af en bedre Sort end forhen; derimod blev Brændevinen fordobblet ").
*) Glædeligt er det.

at man 1836 i Overeensstemmelse med
Mandskabets (lnske kunde indfllre Thee om &forgenen Istedettor
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Som Vag/skib i Oresundet brugtes i Begyndelsen
af denne Periode kun en lille Fregat, og selv efter Bevolutionskrlgens Udbrud blev intet storre Skib stationeret i
dette af saa mange krigsfurende Magter besngte Farvande;
men Utilstrækkeligheden heraf viste sig 1798, og det var
blot en tilfældig Omstændighed, der hindrede, at det
danske Flag og Territorium ikke blev krænket.
[ Slutningen af August indbragte nemlig 3 engelske
Fregatter og 3 mindre Krigsfart åier , del' forte en stor
Convoi; en Slup, som de havde besat under Skagen, og
som forhen havde været engelsk Eiendom, men val' taget
af Franskmændene og solgt som Prise i NOI'ge, saa at den
nu foer under dansk Flag. Under Foregivende af, at han
lfolge sin Ordre ikke kunde undlade a.t anholde saadanne
Priser , afviste den engelske Hålstcormuanderende den
danske Regjerings Reclamation af denne norske Eiendom
og beholdt Sluppen besat lige under Kronborgs og del
danske Vaglskibs Kanoner. Lykkeligviis val' en til den
neutrale Handels Beskylleise udrustet Fregat samt Cadetfregauen i Nærheden; og da disse lilligerned Vagtskibet
indtoge en truende Stilling mod den engelske Convoi,
gav den engelske Fregatchef Capilain Brisac, efter fol' de
Forestlllinger, han tldligere havde værel duv for, og Irak
sine Folk bort fra den norske Slup, SOlD efterlodes paa
Helslngoers Rhed, da Convoien seilede,
Denne Begivenhed overtydede imidlertid Begjeringen
om NUdvendigheden af atter at holde en tilstrækkelig
Brændeviin, og hensigtsmæssigt er det upaatvlvleligt, at man
1828 fordeelte de ugentlige Flesk- og Kjllilranc;oner i mindre
Portioner , saa at Folkene nu dagligt erholde suul til Middag
Ved disse Fremskridt med Hensyn Ul Besplisnlngen i Fur. bindeise med de Forbedringer , der bave fundet Sled I Henseende til Reenlighedog Beklædning, er det lykkedes for en stor
Deel at forebygge de forben saa byppige smitsomme Sygdomme
l vore Skibe.
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Magi i O.'csundct paa den Tid af Aaret, da de fremmede
Convoier kunde vente dertil. Foruden den sædvanlige Vagtskibsfregat stationeredes derfor del' i Sorumermaanederneaf
det paafulgeudeAar fem og i Aaret 1800 fire Linieskibe,
hvoraf et skiftel'iis krydsede i Nordsnen og under de
norske Kyster for at værne om Neutraliteten og Territorialretten.
Efterat Batteriet T1'e Kroner i Aaret 1802 val' saavidt
færdigt, at del kunde tjene til Ophold for Vagtskibsbesætningen paa KjUbenhavns Rhed, besparedes den
tidligere dertil IldlagteFregat, og siden har Hovedstadens
Vagtskibsstation stedse været paa dette Batteri. I Storebelt holdtes et lille Krigsskib, og paa Elben laa stadigt
et Vagtskib ved GlOckstadt og fra 1795 - 1803 desuden
nogle andre mindre Krigsskibe; ogsaa val' et mindre
Krigsfartol til i Aaret 18U1 stationeret ved Altona. Da
Elbblokaden fra 1804-7 fUrIe Hamborgs Handel over
Tunning , holdles ligeledes paa Eideren et lille armeret
Krigsskib.
•
Af de i denne Periode brugte Vagtskibe forliste
Snauen Lærken 1786 paa Wangeroog ; 1793 drev Vagtskibet ved 1(jUbenhavn, Fregatten Christiania, i en Storm
paa Grund og blev derved saa beskadiget, at den maaue
casseres.
4 Linieskibe, der i Aaret 1784 vare udrustede i
Anledning af Spændingen med Sverrig , beseiledes i
OstersUen, ligesom ogsaa efter Freden 1801 to Linieskibe,
en Brig og en Skonnert udsendles paa Beseiling. Desuden
sendtes en Deel Skibe i forskjellige Oiemed til Hertugdnmmeme , til Norge (1802 til Siavanger i Anledning
af nogle Smaauroligheder) , lit Island fOl' at beskytte
Handelen, til Grouland for at finde Osterblligden og lil
Middelhavet for at vise Flaget. 1804 skulde I Linieskib
og 1 Skonnert have bragt Kronprindsen fl'a Frederikshavn

lUlSDREEXI'EDlTIONER. S'fRlDIGHEDERJlIED 'f RI P OLlS

1796 .311

til NOI'ge; men del' blev Intet af; 1805 forte derimod
2 Linieskibe , armerede en flute, tilligemed Vagtskibet i
Sundet nogle Begitnenter til Kiel, da man ansaae det for
nedvendigt at samle Anueen i Holsteen for at dække
Grændserne der og meente, at den kunde undværes paa
Oel'Dc. Cadetskibet fUl'te i samme .'\al' Kronprindsen med
Familie fra Kjnbenhavu til Eckernfurde.
- De betydeligere Leiliqheder, hvorved Sumagten
i dette Tidsrum blev anvendt, vare 1797 mod Tripulis ,
1800 mod Tunis , til den neutrale Handels Beskyttelse,
1801 og 1807.
- Næsl Algiel' val' Tripolis den farligste af Barbareskstaterne. Dog vedligeholdles den i Aaret 1752 sluttede
Tractat uden aabeubart Brud , indtil en ny Pascha i
Aaret 1796 usurperede Magien del'. Han forlangte, ligesom Deien af Algiel' 27 Am' tidligere, at Danmark skulde
give ham ell extraordinair Foræring , og da den danske
Regjering ikke vilde indlade sig herpaa , udsendte han
sine Corsarer for at opbringe danske og norske Skibe.
Den Usikkerhed, SOlD derved opstod for disses indbringende Fragtfart i Middelhavet, foranledigede, at den
danske Consul Lochner bemyndigedes til at tilbyde
Paschaen Halvdelen af, hvad han forlangte, og for at
give hans Uuderbandliuger Vægt sendtes i Efteraaret
Capilain L. Fisker med Fregatten Thetis") og Briggen
Sarpen til Middelhavet, hvor desuden en armeret Chebek
blev fragtet til dansk Tjeneste. Men Pasehaen "ilde
aldeles ikke indlade sig paa Underhandlinger og lod sine
Corsarer vedblive al plyndre. Saaledcs bleve 2 danske
Skibe paa denne Tid tagne af en af dem; Fregatten ilede
til for at redde dem, og det lykkedes deu vel at jage
*) !\led denne Fregat fulgte ThorvaldselI , 25 Aar gammel, til

Itallen.
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Cersaren paa Land; men imidlertid vare de tagne Skibe
bragte ind i Tripolis Havn.
Heller ikke Storherrens
Formaning til Frcd frugtede, saa al Danmark val' i
aabenbar Krig med Trlpohs , da Fregallen Naiaden ,
commanderet af Capitain Steen Andersen Bille, del næste
FOI'am' alloste Thetis paa Middelhavsstationen.
Den 14de Mai 1797 modlog Bille Commandoeu af
den lille Eskadre , del' allsaa bestod af Najaden paa
40 Kanoner , Briggen Sarpen paa 18 Kanoner og Chebekken med 6 Kanoner, hvilken sidste val' bemandet med
Maltesere, Bille styrede oieblikkeliglmod Trlpnlis, naaede
derhen den folgende Dag og gik fol' al rccognoscere saa
langt ind, at endog Fæstningen skjl)d paa ham. Dagen
ene I' , den 16de om Middagen, blæste en frisk Ostenvind,
hvormed lian kunde seile baade ind og ud paa Baien,
Han lod da Briggen og Chebekken blive tilbage og furelog med Najaden alene en ny Becognoscering.
Med
udmærket Kjækhed og Dristighed lnb han tæl ind under
Havnen, men mod loges af en stærk Ild fl'a sex del'
liggende Ccrsarer ") , del' tilsammen havde 120 Kanoner,
altsaa 3 Gange saa mange SOlD Fregatten, Han lod sig
imidlertid ikke forknytte deraf, men vendte Bredsiden til
og gav dem sit glatte Lag til Svar, hvorpaa han aller
stod ud fra Land. Da dc saae delle, troede de, al
han flygtede for dem, hvorfor de hurtigt lettede og forfulgte ham. Men de mærkede snart, de havde taget feil,
Saasnart Bille var kommen udenfor Grundene, brasle
han nemlig bak og ventede roligt dem alle 6, skjondt
") De trlpolila nske Skibe vare: 3 Fregalskibe paa 28 Kanoner,
1 arm eret Koffardiskib paa 18 Kanoner, 1 Cbebek paa J2 og
en Kanonbaad med 6 Kanoner; de vare bemandede med over
2000 Mand. (" Det danske Flag i Mlddelbavet" ved steen Bille,
S. 26-28.)
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hans 2 andre Skibe endnu vare et Stykke borte. Kl. 5 1/ 2
E. M, arigrebe de ham under vild Skrigen , og en heftig
Kamp begyndte. lmidlertid kom Briggen og Chebekken
til; men skjUndt Cheferne, Capitainlieutenant Holck
og Premierlieutenant Jlttnk, gjorde, hvad de kunde,
vare de dog, især Chebekken , der seilede daarligt , mere
til Hinder end til Gavn, idet Fregatten ideligt maatte ile
dem til Undsætning, naar de bleve angrebne. Sanledes
saae Bille under Fægtningen en langt storre Cersar styre
ned mod Briggen og maatte skynde sig hen for at
kaste sig mellem dem. Cersaren standsede da, Bille
lob tæt agtenem ham, gav ham Laget og lod i det
Samme fra Mærsene nogle Granater kaste ned paa hans
Dæk, af hvilke en til Tyrkernes store Forskrækkelse
saarede 18 Mand, da den sprang, Kampen varede til
KJ. 71/ 2 ; Fjenderne vare da saa ilde tilredte, at de benyttede det begyndende MU"ke til at undkomme.
Det syntes saaledes, at man kunde være ret vel fornoiet
med Udfaldet af denne Fægtning; men Bille val' dog ei saa
I'igtig tilfreds med, at han ikke kunde forfulge dem. Han
skriver selv: "Jeg turde nu ikke forlade mine Skibe,
da Natten val' saa mork, Havde jeg ved denne Leilighed
været ganske alene, "ilde jeg have været bedre tilfreds",
Og paa et andet Sted sigel' han: "Jeg maa ret beklage,
at jeg ikke val' alene i denne Atfail e; for at dække de
smaae Fartdier turde jeg ikke gaae til Luvart af Fjenden,
thi da havde hine strax været Priis ; men uden at gaae
til Luvart af Fjenden, kunde jeg ikke afskjære ham fra
Landet" l ) .
Antallet paa Fjendens Dode og Saarede angives til
nogle hundrede Mand, medens paa dansk Side kun
1 Mand blev dræbt og en anden let saaret , da Fjenden
*) "Det danske Flag i Midde lhavet" S, 19 , 28,
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skjOd for hoit, hvilkel ogsaa val' Aarsag i, al de danske
Skibes Skrog ei led synderligt, hvorimod Seilene, Takkeladserue og Bundhelterne vare meget forskudle især af
Muskelkuglel'.
Deels for at blive af med den bekostelige og slet
sejlende Chebek, hvis fremmede Bemanding ei heller val'
at stole paa, .deels for at hente Vand til Najaden,
sendte Bille 3 Dage efter Fægtningen Sarpen med den
til Malla, hvoI' den blev afskediget af dansk Tjeneste.
Denne hæderlige Kamp gjenoprettede de Danskes
ved del nlykkelige algierske Togt svækkede Anseelse hos
Barbareskerne og bragte Pasrhaen paa fredeligere Tanker,
der end mere bestyrkedes ved den Blokadetilstaud, hvori
Bille efter Fægtningen holdt Tripolis.
Allerede den
22de Mai indledede hau gjenneui den engelske Consul
Underhandlinger med Consul Lochner , del' befandt sig
ombord paa Najaden, og som af den danske RegjeJ'ing
havde Fuldmagt til al slutte Freden. Denne blev ogsaa
underlegnet den 2den Juni, skjondt Bille fraraadede den,
da Betiugelserue el vare saaledes, som man kunde have
ventet del.
Foruden 50000 Piustre og uogle mindre
Foræringer til BelOIJ af henimod 3000 Piastre strax ,
tilsagdes nemlig Paschaen Foræringer hvert -ide Am'
til en Værdi af 14000 Piastre. Dette VaJ' netop, hvad der
fOl' VaJ' forlaugt ; men ikke nok herined. De 2 opbragte
Koffardiskibe skulde han beholde og for 21 danske Sofolk,
del' havde urlgjort deres Besætninger , muatte betales
21(100 Plastre; desuden belingedes4000 Piastre tilMinistrene.
IJI~l val' haardt efter saamegen Anstrængelse at skulle
slutte en sandan Fred. Bedre havde del været strax at
betale, hvad Paschaen forlangte end, stolende paa
Frankrigs og Storherrens intetsigende Understottelse, at
modsætte sig ham; derved havde man da i det Mindste
sparet ikke blot 50000 Rbd. og 2 Kolfardiskibe, men
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Jllige Udrustnlngsomkostnlngerne og det Tab, som Frygten
tripolitansk Overlast i denne Tid havde foraarsaget
/or Fragthandel. Vel' havde del ikke været synderligt
ærefuldt; men Æren tog man jo heller ikke nu Hensyn
til , med mindre man beroligede sig med, at man, som
Bille meldte Kronprindsen, i Tripolis erklærede .denue
Fred fOl' den ærefuldoste og efter Omstændighederne
fordeelagtigste, del' nogensinde var sluttet med Paschaens).
Feilen var her den samme, som for 27 Aar siden var
begaaet i Affairen mod Algter; man havde ikke nnie nok
underrettet sig om Fjendens Kræfter i Forveien og troede
som en Folge deraf med et Pal' Skibe at kunne faae
ham til al falde til FUie. Ligesom dengang kan del
imidlertid ikke nægtes, at det, saaledes som Omstændig- \
hederne stode, val' billigere at betale, hvad Paschaen
forlangte, end at udruste en storre Krigsmagt for at
tvinge ham. Den dansk-norske Fragthandel var dengang
paa sit hnleste Trin , og Pasenaens SUmagt val' stor nok
til at knnne skade den betydeligt; selv havde han store
Tanker om ' denne og val' nyligt bleven bestyrket deri ,
idet en af hans Corsarer paa 18 Kanoner havde bestaaet
en heldig Kamp med en stor neapolitansk Fregat, del'
endog priste sig lykkelig ved ikke at blive tagen QQ J.
Desuden blev han ved Foræringer hver Dag stærkere.
Kort rul' Najaden kom, havde han af Storherren faaet
2 velarmerede Fregatter og et med Krudt og Kugler ladet
Skib; medens den val' del', bemægtigede han sig et
venetiansk Skib paa 32 Kanoner og erholdt en Fregat af
samme Størrelse i Foræring af Keiseren af Marokko: fra
Nordamericaventedes enBrig paa 14Kanoner, en DeelSkibstommer og andre Krlgsfornodenheder samt 12000Plastre; fra
'Ol'

*) "Det danske Flag I Middelhavet" S. 25.
**) "Det danske Flag i Middelhavet" S. 46.
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Frankrig VaJ' ham. lovet cn Fregat ; Ira Spanien 500 Geværer , 500 Pistoler og en Deel Krudt ( foruden cl S ålvservice}; og fra England, hvorfra han desuden sikkert
haabede al faae en lille Fregat, cl Parti Metalkanoner*).
Del maa derfor' vistnok indr åmmes, al det val' stemmentic
med de materielle Interesser , at Begjeringen billigede
Leehuers Tractat ; men beklageligt og mærkeligt Cl' det
dog, al en Mand som A. P. Bernstorff kunde indlade sig
paa slige halve Forholdsregler , som i denne Affaire bleve
anvendte, og om hvis ringe Nytte man saa kort i Forveien havde huvt cn saa sUrgelig Erfaring,
FOl' Marluen val' del imidlertid glædeligl , al del'
gavcs deu Leilighed Iii at vise, al dristigt Mod og Dygtighed ikke vare uddode i Etaten. Selv Pasehaen erkjendte
det og forærede Bille ved Afskedsaudieutsen en Sabel
ledsaget af en smigrende Complluient. Kongen gal' ham
Kammerherrenegl en og lod Eskadrens Ofllcierer og Mandskab tilkjendegive sin særdeles Tilfredshed.
Den truluse Usurpator beholdt Magten i Tripolls lil
i Auret 1834, da han endeligt under et 0PI'OI' rnaatte
nedlægge Begjeringen , hvorefter han dode i Elendighed.
Men fOl' sil Fald afpressede han oftere Europa nye Offere,
som maatte gjtir'es for at sikkre Sofarten, indtil Frankrig
1830 ogsaa tvang Tripolis til at afstaae fra sil Rtlver'system.
- Tunis holdt ingen storre Krigsskibe, lurdi Havnene
paa de tunesiske Kyster ikke ere skikkede til at optage
saad nnne , og de lillige eJ'C lette al blokere. Da Tunis
udfurte en Deel Kom og drev stnrre Handel end NOI'dafricas andre Stater , val' Belens Politik fredelig, og
Tuneserne de mecsl maadeholdendc og elvilirerede blandt
Soruverne.
J Aal'el 1751 havde Danmark .sluuet en
*) "DeL danske Flag i :\liddelhavet" S. 25, 26 og 46.
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Tractat med denne Stat, uden al derved bestemte FOl'·
~I'ingel' vare lovedej og denne bestod lige Lil Slntnin.gen
af Aarlnmdredet. Den Rigdom og Magt, som Algiel' og
Tripolis paa denne Tid havde opnaaet vcd al true Handelssufarten, fristede imidlertid den da i Tunis herskende Bel
til at anskatte sig en Deel smaa Corsarer og fremkomme
med lignende Fordrluger som hine paa Foræringer af de
sofarende Nationer. Da desværre flere af de mægtigste
Stater tilfredsstillede disse Fordringer, henvendte han sig
i Aal'et 1797 directe til Kong Christian den Syvende merl
Forlangende om en betydeligForæring. Man sendte ham
da vel et Skib med nogle Presenter, men da disse langtfra
svarede til hans Forventninger, da del' Intet medfulgte til
MiDistl'ene, som vare vante Lil at faae deres Andeel af de
andre Magter, og da han desuden blev fornærmet over, al
Kongen ikke personligt svarede ham, afslog han 'al 0101.1lage Forærlugerne 0) og truede med Krig.
.
Skjundt hel' i det Mindsle synes al have været Anledning Lil at anvende kraftigere Midler, eflCl'di TUDis
ikke blot var langt svagere end Algier' og Tripolis , men
tillige netop dengang ikke faa danske Orlogsmænd vare
samlede i Midtlelhavel for al beskylle Handelen under
Bevolutlouskrlgen , saa at kraftigere Forholdsregler ikke
vilde have været saa særdeles kostbare, lod man sig dog
af de tidligere Uheld afskrække fra al slaae ind paa
denne Vei. Betale vilde man imidlertid heller ikke, men
sngte at forebygge Fjendtligheder ved Underhaudlinger,
hvis Ledelse overdroges Vicecousul J. L. Hammeken ,
som efter sin Fadel's 001.1 forestod det danske Consulet i
Tunis, Del lykkedes ogsaa Hammeken ved allehaande
snilde Udflugter i nogle Aar; men endeligt udtomtes
Belens Taalmodighetl, og i Apl'il 1800 bemægtigede
*) "Det danske Flag i .Middelhavet" S, 189,

318

1784-1807,

de tunesiske Corsarer sig 7 dansk-norske Skibe. Allerede
længe havde Hammeken forudsagt delle; men uagtet det
lettelig kunde være blevet forbindl'et enten ved en Blokade
ellCl' - hvis dette maaskee ansaaes for at være altfor
energisk - ved tilstrækkelig Convoiering , bevirkede dog
en ubegribelig Ligegyldighed mod de tunesiske Anliggender,
at ingen af Delene fandt Sted. Nu efterat Beien havde
faaet dansk Eiendom i sin Magt, blev det naturligviis
endnu vanskeligere at faae ham til at give efter.
Bille, der imidlertid var bleven Commandeurcapitain,
og som endnu bestandigt VaJ' Holstcommanderende i Middelhavet, havde ved sin kraftige og heldige Færd mod Tripolis
erhvervet sig stor Anseelse saavel i Hjemmet som hos
Barbareskerne. og havde siden den Tid havt er afgjOrende
Indflydelse paa alle Anliggender, der angik disse. Han
stod nemlig i stadig Correspondance med Kronprlndsen,
Grev Schimmelmann, der stod i Spidsen tor de africanske
Consulatsager, og Grev Christian Bernstorff, d Cl' val'
bleven Udenrigsminister efter sin Faders DUd d. 21de Juni
1797, saa at om end vore Consuler som de egentlige
Underhandlere modtoge deres Inatruetioner directe fra
Begjeringen. Billes Stemme dog stedse havde en væsentlig
ludvirkning paa disses Affattelse. Allerede Aal'et i Forveien havde han raadet til at bringe de tunesiske Stridigheder til endelig AfgjOrelse og havde endog tilbudt sig til
personligt at underhandle med Beien; men da Begjeringen
ikke havde bemyndiget ham hertil eller givet ham noget
bestemt Svar, troede lian at burde afholde sig fra at
blande sig videre i denne Sag.
Hans Helbred havde imidlertid ved de 3 sidste Aars
Anstrængeiser lidt saameget, nt han maatte begjære sig
aflest, og h ~'ll v:I!~~1e, at delle vilde såee snart, da han
under sit ~pbQ~(l i Lieorno fik Kundskab om de tunesiske
Fjendtligheder. Tilsidesættende personllge Hensyn tilbud
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han nu i sin Rapport om disse al ville tugte Beien, hvis
man til de 3 Fregatter og 1 Brig, del' hurte til Eskadren,
vilde fljie 2 smaa Linieskibe. Imidlertid ilede han med
Fregatten Najaden, Capilaiu J. ()onlelitts K1"1'Cgc1', og
Briggen Nidelven, .CapilaiIJ lieulenanl Hans Baron Holsten,
Iii Tunis, hVOI" han ankom den 28de Mai under Parlementairflng. Men da del ikke val' ham til trækkeligt bekjendt,
hvad Vei Begjeringen' onskede at slaae ind paa , og han
ventede, at hans Rapport fra Liverno "ilde ankomme
til KjUbenhavn, IoI' hans AflUsel' , Commaudeurcapltain
G. A. Koefocd, var afseilet derfra Cl) , saa at han kunde
antage, at denne vilde være forsynet med bestemte Instructioner om de tunesiske Anliggender, besluttede han at
indskrænke sin Vlrksomhed i Tunls til at erfare Beiens
Ultimatum og udvirke en Vaabenslilstand**).
Morgenen efter Najadens Ankomst IUh en Convoi ud
fra Tunis, som Bille imidlertid unskedeal bemægtigesig for
at have Bepressalier ihænde og fol' derved al kunne underhandle paa lige Vilkaal', dog vilde han fUrst afvente
Hammekens Ankomst ombord.
Denne blev imidlertid
holdt tilbage i Land indtil om Eftermiddagen, formodentlig
for at give Convoieu Tid til at komme tilsnes. Hammeken
K,jOl'de Bille bekjendt med Forholdene og bragte ham en
Indbydelse til selv at komme i Land for at underhandle
med det Tilfuiende, al Beien havde givet Ordre til al
salutere ham paa sædvanlig Maade. 7 danske Skibe vare
indbragte og lagte under Embargo, imidlertid vare endnu
hverken S kibene conflskerede eller Besætningerne gjol'le
") Billes Rapport ankom til Kjilbenhavn samme Dag, Koefoed gik
ombord i Fregatten Trilon for at seile til Middelbavet, og
vilde maaskee, hvis den var ankommen tidligere bave foranlediget, at han el var bleven alllist, filrend de tunesiske
Anliggender vare ordnede,
__) "Det danske Flag i Middelhavet" S, 357-60, 372-3.
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til Slaver; Beien vilde blot beholde dem, Indtil man val'

kornmen overeens. Bille tog nu den rigtige Beslutning at
lnbe ud og bemægtige sig den endnu i Sigte værende tunesiske Convoi; men dog vilde han ei aldeIcs afskære Veien
til Underhandlinger, hvorfor Hammeken efter hans Forlangeude skrev til den amorleanske Consul og bad denne
underrette Beien om, al Bille ansane hans Handlemaade
mod dansk Eiendom som en Krigserklæring , og at han
derfor vilde bemægtige sig all det tunesiske Gods, han
kunde falle fat paa, hvilket han agtede al oplægge i
Cagliari og vilde respectere paa samme Maade, SOlD Beien
hidtil havde gjort med det, der tilherte danske Undersaatter ; derefter vilde hau vende lilbage til Tunis for at underhandle OlD Freden; hvorfor han stedse vilde vise
sig dm' med Parlementairflag.
Endvidere bekræftede
denne Skrivelse Hammekens tidligere Fnrsikkring' til
Beien, at Presentskibet var undervcis fra Kjobenhavn , og
at det alene val' blevet opholdt saa længe af Vinteren
i Danmark. Sluttelig underrettedes Beien om, al mau
val' saameget mere forundret over hans Opfursel som
Trueraten med Tunis bestemte, at ' ingen Priser' rnaatte
gil.h'es rul' 40 Dage efler en Krigserklæring , og al Bille
efter hans sidste Fremgangsmaade ikke kunde lade CODsulen blive i hans Magt, men vilde beholde denne
ombord 0) .
Med delle Brev sendtes Consulens Dragoman i et
armeret Fartul. commanderet af Secondlieuteuaut Anders
Schitter, ind til en under Land liggcnde lille tunesisk
Galiol; for at he kytte Chaluppen lettede Skibene, og
Nidclven bragte den saa nær Tuneseren som muligt.
Imidlertid havde Bille uforsigtigt nedhalet det hvide
*) "Det danske Flag i Middelhavet" S. 379-80.
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Flag-), og da Chaluppen var kommen tæt hen til Galioten,
stode Tyrkerne armerede; Sohifter vilde vende om, men
efter nogle sandsynligviis trolåse Ord af Dragomanen,
nedlagde de deres Vaaben, hvorfor han styrede saa tæt
til Galioten, at denne kunde komme ombord. Men da
Dragomanen skulde stige over fra det danske Fartoi,
overfaldt Maurerne Besætningen, og efterat Schifter havde
faaet et bedoveude Sabelhug i Hovedet, bemægtigede
de sig Chaluppen og skyndte sig, idet de holdt sig paa
grundt Vande, dermed ind til Fæstningen, saa at hverken
de dybtgaaende danske Skibe eJlerderes udsendte armerede
Farmier kunde faae fat paa dem.
Bille havde stolet paa, at Tuneserne vilde respectere
hans Fartol, fordi Consulens Dragoman var deri, og
fordi han vilde ansees som Parlementair paa Grund af
det hvide Flag, Najaden havde fOrt; han ansaae Over:'
faldet paa Chaluppen som et Brud paa.Folkeretten, hvilket
han meente aJle christne Consuler i Tunis burde tage
sig af. Men som Forholdene vare, kan man næppe bi. falde denne Mening. Beien havde tydeligt tiJkjendegivet
sin Hensigt at bemægtige sig al dansk Eiendom, og Dille
viste sin liden Tiltro til Tuneserne ved ikke at komme i
Land for at underhandle og ved at tilbageholde Consulen ;
han havde ladet Parlementairtlaget nedhale paa Najaden,
ror Chaluppen, som ej heller fOrte noget saadant, var
kommen til Tuneseren. Under saadanne Forhold stemmede
det ikke med Billes sædvanlige Klogskab i Omgang med
de trolåse Barbaresker, som 3 Aars Erfaring tilstrækkeligt
havde lært ham at kjende, at regne paa, at Tuneserne
skulde respectere hans Fartål.
Beien havde saaledes faaet endnu flere Danske i sin
Magt, saa at det syntes desto mere magtpaaliggende at
-) Najadens Journal i Admira1lletsarchivet.
(21)
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skaffe sig Gidsler. Det el' derfor paafaldende, at Bille
ganske opgav sin Plan at bemægtige sig disse. Efter
Tunesernes Fjendllighed mod Najadens Fartol, og efterat
Parlementairtlaget val' streget, maatte han være berettiget
til at udfore sin ved Consulens Skrivelse udtalte Trudsel,
at bemægtige sig den udenfor liggende tunesiske Convoi;
men istedetfor at giore dette, seilede han længere ind
paa Bugten, ankrede, heisede alter hvidt Flag. paa Fortoppen *) og sendte endog Consulen i1and fol' at skaffe
Fartålet udleveret med den Erklæring, at han ikke vilde
underhandle , fl)I' delte val' skeer. Derved udsatte han
tillige Consulen Ior Fangenskab, skiondt han nyligt havde
ladet Beien erklære ei at ville lade denne i hans Magt,
Som det var at vente, udrettede Hammeken Intet,
hverken hos de andre Consuler eller hos Beien, der bavde
erholdt den med Schifter sendte Meddelelse.
Efter en
heftig Samtale erklærede nemlig Beien , at han vilde forblive ved sin tidligere Beslutning at beholde alt Dansk,
folgelig ogsaa Chaluppen, indtil den endelige Afgjorelse;
Indbod atter Bille at komme iland , gien tagende sit Lofte
om fuldkommen Garanti for hans personlige Sikkerhed,
og lod Fregatten salutere fra Fæstningen med 1] SkudU).
Men uagtet Hammeken gjorde Bille opmærksom paa,
at Beien havde 81 Danske og Norske samt 7 Skibe i sin
Magt, og raadede til Underhandlinger, "edblev denne dog
sin ulykkelige Vægring ikke at ville indlade sig paa
Noget, fl)r ban havde faaet sit Fart6i igjen, medens Beien
paa sin Side var ligesaa haardnakket. Imidlertid kom den
tunesiske, ovenfor omtalte Convoi ind under Goulette, og

I

*) Najadens Journal i Admiralitetsarchivel.
**) Det var overeensstemmende med Tradateme og almindelig

Skik, at Barbareskernes Fæstninger filrst saluterede de konge.
lige Krigsskibe.

323

AFFAIREN VED TUNis 1800,

Bille gik saaledes Glip af Leiligheden til at forskaffe sig
Repressalier.
Medens Hammeken , som det syntes, endog med
Held underhandlede med Beien, viste sig den 31te Mai
ved Daggry udenfor Tunis nogle armerede Skibe, som
fOrte tyrkisk (rndt) Flag og Vimpel. Bille jagede med
begge sine Skibe efter disse Seilere og skjlld flere Jagtskud efter dem. Under Jagten kom et af dem Grunden
for nær , saa at det stedte, kantrede og sank med en
Deel af sin Besætning; det viste sig da at være en algiersk
Eskadre, som Bille derpaa uhindret lod passere ind til
Tunis. Beien paastod imidlertid nu, at ban havde brudt
sit ParlementairlOfte, og den algierske Consul og Admiral
benyttede hele deres ikke ubetydelige Indflydelse til at
ophidse ham mod de Danske.
Det kan ei heller nægtes, at det var vanskeligt at
afgj6re, hvorledes Bille vilde have sin Stilling paa Tunis,
Rhed betragtet. Han havde ladet Beien forsikkre, at
"saalænge det hvide Flag valede fra Forloppen , skulde
intet fjendtligl Skridt gjOres fra hans Side; dog maatte
han herved erindre, at han under ingen Omstændighed
kunde tillade mulig Indbringelse af danske Skibe" -). Da
denne Erklæring ikke var tagen tilbage, og Underhandlingerne ikke alene ei vare afbrudte, men endog vare i
god Fremgang, maatte Bille derved antages at have
cnnstimeret sig som Parlementair kun med Forbehold af
at beskytte danske Skibe. Vel taler Najadens Journal
Intet om, at del' ha" været heist hvidt Flag paa Skibet
den 31te; men ifolge sin afgivne Erklæring kunde Bille
dog kun være berettiget til at overbevise sig om, at de
indkomne Skibe ei vare danske Priser, men ikke til at
blokere Bheden og aJtsaa heller ikke til at afholde
*) "Det danske Flag I Middelhavet" S, 383.
(21*)
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Tunesere fra denne, Bille erklærede, at hans Hensigt
blot havde været at visitere dem; men ikke engang dertil
havde han Ret, eftersom de vare armerede, altsaa ikke
danske, Billes Fremgangsmaade kunde saaledes under
daværende Forhold næppe ansees for klog og passende,
selvom det havde viist sig at være Tunesere, skjåndt
det maa Indrommes, at det ikke kunde være ham ligegyldigt, at den tunesiske Styrke Iorogedes paa en Tid,
da Forholdene vare saa spændte.
Der hviler et Sltlr over, om AlgireneJ'De virkeligt
Inrte tunesisk Flag, da de jagedes af Bille. Denne indlod
sig klogeligt ikke paa nogen Forklaring herover iTunis,
da han derved vilde have indrommet at have brudt sit
Parlementalrlofte. Derimod indberettede han til Kjtlbenhavn, at Algirenerne ikke f()rte deres relle, men tunesisk
Flag-), hvilket disse dog ikke vilde tilstaae. Det er
ogsaa let muligt, at de . virkelig have f6rt algiersk Flag,
da Forskjellen mellem de 2 Barbareskflage var saa ringe
- de vare begge rode - at det var vanskeligt paa Afstand at skjælne mellem dem. Politisk rigtigt var det
vist, at Bille ikke vilde indremme Beien af Tunis nogen
Stemme i Sagen med Algirelleme, men paastod, at denne
alene angik Deien af Algiel'; thi denne maatte, hvis han
vilde være retfærdig, tilskrive sine egne Skibschefers slette
Conduite og Maneuvre det skete Uheld.
Billes hele Optræden ved denne Leilighed kunde
imidlertid ei Andet end skade og forvikle de danske
Affairer med Tunis , og det viste sig ogsaa, at han efter
denne Begivenhed Intet kunde udrette bos Barbareskerne.
Han forlod Tunis for selv med Najaden at bringe Efterretningen om det Passerede til ~Igiel', hvor Deien, som
det var at vente, val' meget opbragt. Da Bille ikke selv
*) "Det danske Flag i Middelhllvet" S, 385-6 og 4-31-2,
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vilde tale med Deien, lod han if6lge dennes Indbydelse
Krieger og nogle af dennes Officierer gaae iland. De modtoges med Skjældsord og den Paastand at udlevere
Najaden elle,' strax betale 160000 Piastre for den sunkne
Corsar ; man kunde saa siden tale om Betaling for de
Dnde"'), Da naturligviis Krieger hverken kunde eller vilde
indlade sig paa saadanne Fordringer, tilbageholdtes han
med sine Officiere,· til den næste Dag. Dog lykkedes
det den dygtige Consul G. S. Bille at faae sine Landsmænd satte i Frihed og at forekomme et Fredsbrud.
Uden dog at faae Sagen afgjort maatte Najaden forlade
Algier, hvorefter Bille endnu engang viste sig fol' Tunis,
hvor imidlertid et ottende dansk Skib var blevet indbragt
som Prise; men han formaaede heller ikke dennegang
at udrette Noget. Kort efterat Najaden havde forladt
Tunis, erklærede Beien formelig Krigen og gjorde de
86 danske og norske Undersaatter, han havde i sin
Magt, til Slaver. Hammeken erholdt dog Tilladelse til
at forlade Landet, hvorimod Schiller blev tilbageholdt
uden dog at blive behandlet som Slave. Fra Tunis anlob
Bille paany Algier, hvor imidlertid ligeledes Intet blev
afgjort; han seilede derpaa til Malaga og; overleverede
der Commandoen til Koefoed.
Da imidlertid Neutralitetsstridighederne med England
bleve mere og mere truende, og det derfor blev vigtigt
at faae Freden snarest muligt istand, jevnede Consul
Bille med omtrent 130000 Rbd. i Slutningen af Aaret
Forholdene med Algie,' og bevirkede derved Frigivelsen
af nogle anholdte Skibe. Med Tunis blev ligeledes
Koefoed beordret at kjåbe Fred, hvilket kostede henimod
300000 Rbd., og derved korn endelig Schifter og de
*) "Det danske Flag i Middelhavet" S, 393,
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andre anholdte dansk- norske Undersaatter, hvilke sidste
bavde maattet .udstaae et baardt Slaveri, paa Irl Fod.
Der er saaledes ved denne AffaiJ'e endnu mindre
Aarsag til Glæde end ved den med Tripolis. Ogsaa her
kjl>btes Freden for en hoiere Priis , end det vilde have
kostet at Indremme de fra Begyndelsen gjorte Fordringer.
Men hist var Billes raske Daad dog et Punkt, hvorpaa
()iet kunde hvile med Velbehag, ja med Stolthed, medens
vi her desværre see den samme Mand, vistnok blot paa
Grund af sin slette Helbredstilstand, i en vaklende, tvivlsom
Stilling, halv Parlementair, halv Kriger, ladende sin Modstander faae det ene Gidsel ener det andet, undladende at angribe, hvor han burde, og angribende, hvor han ei burde ; et
Forhold, som ei kunde andet end vanskeliggjere Sagen.
Slutteligen ville vi blot bemærke, at der vel ikke blev
bestemt nogen aarlig Tribut til Tunis, men at man siden,
indtil ogsaa dette 1830 ophorte , af og til sendte nogle
Foræringer derhen ~).
- Hvor store Fordele det end maa indrummes, at
den især ved Ruslands Hjælp oprettede bevæbnede Neutralitet under hele den nordamericanske Krig forskaffede
Danmarks og Norges Handel, kan det dog ikke forties,
at Alliancetractaten af 12te August 1773 indviklede Danmark
i Forbindelser med Rusland, som ikke have bragt Velsignelse; thi Krigen mellem Sverrig og Rusland for-o
anledigede Fjendtligheder med vore Stamfrænder og
foraarsagede Udrustninger, hvis Omkostninger bevirkede
en længe COlt Finantssvækkelse.
De fijrste Byrder, som i denne Anledning paalagdes,
vare i Aaret 1784, da man maatte træffe Forsvars*) Den fastsatte Pengetribut til Marokko befriedes Danmark der-

imod filrst for I Aaret 1845, efterat Regjeringen I Forening med
den svensk- norske havde idort bestemt Indsigelse derimod og
understOttet denne ved at holde en Eskadre i Glbraltarstrædet.
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metalter i Danmark og Norge paa Grund af det spændte
politiske Forhold med Sverrig, som den russiske Alliance
medforte. Da udrustedes ikke alene de tidligere (S. 310)
omtalte 4 Linieskibe , som foretoge en Beseilingstour~
men endnu en Deel andre Eqviperinger fandt Sled, tildeels til Forsvar af Kjobenhavns Rbed, og Galeiflottillen
i Norge udrustedes, uden at det dog kom til noget videre
fjendtligt Sammenstod.
Langt betydeligere bleve Byrderne efterat Gustav
den 3die havde angrebet det i en farlig Tyrkekrig indviklede Rusland; thi da maatte Danmark gjore meget
kostbare Udrustninger, hvilke dog lykkeligviis kom til
lidet fjendtligt Brug. Kun ved den norske Armees Indfald
i Bahuslehn i Aaret 1788 brugtes nemlig 8 Galeler0) ,
5 Skjærbaade ug 6 dobbelte Chalupper. Til Kj6benhavns
Forsvar udrustedes samme Aar en kostbar Sodefension,
medens 6 Linieskibe og 3 Fregatter, der salles til Ruslands
Disposition, krydsede under russisk GjUs i NOI'd- og
OstersUen 1"0).
Omendskiondt det de paafolgende Aal' aldeles ikke
kom til Fjendtligheder med Sverrig paa Grund af Englands
og Preussens truende Mægling, maatte Danmark dog,
for at opfylde de med Rusland indgaaede Porpllgtelser
og forekomme Angl'eb paa den russiske Flaade i danske
Farvande af den overlegne svenske Somagt , 1789 holde
11 Linleskibe, 3 Fregatter og 6 mindre seilbare Skibe en
kort Tid i Ostersoen og hele Sommeren paa Kjobenhavns
Rhed, til hvis Forsvar tillige val' udlagt en SOdefension,
*) Under det svenske Felttog forliste Galeien Flflkkflrå i den

svenske Skjærgaard; Cbefen frlkjendte s imidlertid for al Skyld
ved dette Uheld , som fandt Sted om Natten.
**) I Aaret 1788 mistede de dansk e Linieskibe mange Folk ved
sygdom, tildeels foranlediget ved Mangel paa Orden og Reenlighed , hvorfor endog en af Cbeferne blev tiltalt og stratret.
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beståaende af 4 Blokskibe , 11 andre Defensionsskibe og
10 Skjærbaade. Ogsaa de 2 paafOlgende Aal' brugtes i
samme Oiemed 5-6 Linieskibe og 3 Fregatter foruden
Smaafartåier og Defensionsskibe.
- Da den franske Revolution i Aaret 1792 igjen
tændte Krigsfaklen i Europa, ledede lykkeligviis A. P.
Bernstorff endnu Danmarks udenlandske Anliggender, og
hans Klogt maa det vist især lilskrives , at Neutraliteten
saalænge vedligeholdtes, hvorved Danmark og NOl'gC paa
den fordeelagtigste Maade deeItoge i Verdenshandelen.
Imedens næsten hele Europa forgjæves sogte at undertvinge det Anal'ki , som var udbrudt hos det over åarhundreders Misbrug fortvivlede og af Frihedsaanden begeistrede franske Folk, var det en vanskelig Opgave at
styre det politiske Roer for eu lille Stat saaledes, at
intet af de mod hinanden fjendtligt staaende Partier
kunde beklage sig over, at Modparten begunstigedes.
Især var det næsten umuligt aldeles at forhindre
Misbrug af det neutrale Flag; thi fol' at drage Nylle af
dette, sogte Handelsspeculanterne alle Slags Udveie.
Saaledes bosatte Kjl>bmænd fra de krigsfurende Stater sig
i neutrale Lande, hvor de som Borgere erhvervede sig
Ret til at fordre Beskyttelse af deres Eiendom. Dette
var Noget, der vanskeligt kunde hæmmes; men det
var unægteligt ærgerligt for de krigsfårende Magter, uaar
de til neutralt Gebeet indvandrede Fremmede aabenbart
kun for Krigens Tid gjorde sig til dettes Borgere. Dette
havde den danske Begjerlug erkjendl og derfor allerede
under den uordamericanske Kl'ig udelukket Skibene fra
de vestindiske Oer, hvor især saadanne Misbrug gik i
Svang, fra Convoibeskyttelsen (S. 269), og dette Forhud
gjentoges ogsaa nu. Men der gaves et andet Misbl'ug
af det neutrale Flag, som endnu vanskeligere kunde
forebygges, nemlig at fast bosatte, neutrale Borgere
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angave Skibe, som i Virkeligheden tilbOrte Fremmede,
som deres Eiendom, saa at Folk, om hvem man bestemt
vidste, at de vare uformuende, dog optraadte som
Eiere af en Mængde Skibe. Det var derfor en mislig
Sag for Danmark at paatage sig Ansvaret for, at alle
Skibe, som havde danske Papirer, virkelig vare dansk
Eiendom.
Dette fOlle man allerede i Krigens forste Aar, da
der udrustedes 2 Fregatter , 4 Brigger og 1 Snau,
hvilke med samme Instructioner, som vare udstedte under
den americanske Krig (S. 264), convoierede og krydsede
De
i Nordsoen, den engelske Canalog Vestindien.
maatte altsaa ikke tillade nogen Visitation af de til deres
Convoier horende Skibe; men man kan under disse Forhold ikke undre sig over, at de andre Magter kUD nodigt
vilde Indremme dette, navnligt Englænderne, der efter den
franske og hollandske Marines OdelæggeIse . gjorde Krav
paa Overherredemmet paa Havet; thi det var fornemmelig
deres Fjenders Handel, som befordredes ved den neutrale
Skibsfart, eftersom det især vare franske og hollandske
Kjobmænd, del' foranledigede hine Misbrug. Derfor sngte
de at lægge den alle mulige Hindringer i Veien, selvom
disse ikke altid vare overeensstemmende med den almindelige Folkeret. Saaledes vilde England indbefatte Korn,
Meel, Fedevarer og andre Levnetsmidler under Krigscontrebandeartiklerne ; ved blotte "order in council" erklærede det hele Kyststrækninger i Blokadetilstand uden
at anvende væbnet Magt dertil, i den Hensigt derved at
Ioroge Noden i Frankrig, hvorved det haabede at vække
Utilfredshed med den der bestaaende Regjering; ogsaa
sogte det engelske-Cabinet at besmykke sine AdlOiralitetsretters vilkaarlige Priisdomme mod neutrale Skibe for
derved at indskrænke disses Fart.
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Det undgik ikke Bernstorff, at de neutrale Rettigheder
af disse Grunde i ethvert Tilfælde ikke kunde opretholdes
af Danmark alene, og derfor onskede han at styrke den
danske Neutralitet ved Alliancer. Delte kunde ikke skee
ved en Fornyelse af Forbundet fra 1780, da de mægtigste
Medlemmer af delle nu selv vare indviklede i Krigen mod
Frankrig og Allierede med Storbrittannien, Sverrig og
Danmark vare de eneste Magtel' , som holdt fast ved
Neutraliteten, og lykkeligviis formaaede Bernstorff at tilveiebringe et Forbund mellem de 3 nordiske Rigel',
indrettet saalcdes, al denne naturlige Alliance blev i Stand
til at indgyde en ogsaa paa Betfærdighed og Folkeret grundet Bespect, idet man opgav at convoiere
H ~ndelsskibene. Den 27de Marts 1794sluuedes nemlig
mellem Danmark og St'errig en Convention til gjensidigt Forsvar og Haandhævelse af den fuldkomneste
Neutralitet baseret paa de samme Grundsætninger, som
vare anerkjeudte under den arnerleanske Krig (S. 26~),
men med Opgivelse af Convelsystemet. lstedetfor dette
besluUede man nu, ligesom med Held Val' skeet under
Syvaarskrigen, al lilhingc sig Sikkerhed for den neutrale Fart ved Repressalier, ved nemlig at bcmægtigc sig ligesaamange uf de krigsfOrenlie Magtel's Handelsskibe, som
af disse uretmæssigt priisdomtes af de forenede Rigers
Koffardiskibe.

FOl' at være i Stand iii al udfOre delle udrustedes
i Aarcl 1794 otte Linieskibe, tre Fregatter og nogle
Smaafartoier , til hvis Beserve, fordi man i dct engelske
Parlament spottende yttrede , ul dette var Danmarks hele
disponiblc Somagt , strax bleve eqviperede og seilklare
udlagte paa Kjobenhavns Bhed endnu 7 Linieskibe og
1 Fregat; de 2 paalotgende Aar' bleve 7 Il 8 Linieskibe
og 3 Fregatter til Ncutraiitetens Beskyttelse satte i Aclivitcl
under dansk Flag, hvorimod der 1797, det sidste Aar af
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Bernstorffs Liv, kun udsendtes 3 Fregatter, 2 Brigger og
1 Kutter. Med disse Skibe forenedes Iigesaa stærke
svenske Eskadrer, og Overcommandoen over den saaledes
samlede nordiske Sumagt rortes efter Lodtrækning, vexelviis hver tredie Maaned, af den danske eller svenskeHåistcommanderende. Fra disse Flaader, hvis Hovedstation
Kjobenbavn og t>t-esundel var for at bolde Ostersoen
lukket for de krigsforende Magters armerede Skibe, detacheredes Eskadrer Lil at krydse i Nordsoen og ved de
dansk-norske og svenske Kyster,
Ved disse kraflige Midler havde de nordiske Diplomaters Forestillinger' mod de enkelte Krænkelser af de
neutrale og territoriale Betugheder, som havde fundet
Sted, den fornndne Vægt bos de krigsfereude Magter,
af hvilke kun England var det nu enige Nordens Somagt
overlegen, saa al ingen Anvendelse af Repressalier blev
nodvendig , og den nordiske Handel blomstrede.
Men da Bernstorff val' dud, ener hvilken Tid al
Velsignelse synes al vige fra den danske Diplomati, afveg
man desværre fra del i hans sidste Leveaar antagne
Repressaliesystem og begyndte igjen med det uheldige
Convoivæsen, som tilsidst ordnedes ved en Placat af
25de Juli 1798 og var grundet aldeles paa de 1780 udtalte
Neutralitetsprin ciper (S. 263).
Til Convoieringen brugtes i Aaret t 797 i Vestindien
1 Fregat og l Skonnert, ligesom 3 Fregatter og 1 Brig
anvendtes hertil i Middelhavet, hvor en Mængde smaa
franske Kapere sværmede om og bemægtigede sig alle
neutrale Skibe, som de let fik priisdomte ved de franske
Consulater"). Det paafOlgende Aar sendtes 2 Linieskibe til
St. Helena, 2 Fregatter krydsede i Nordsoen, Kattegattet og i
") "Det danske Flag i Middelhavet" S. 52. 53. 51, 64-9, 94,
123 og 124.
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Oresundet, 4 Fregatter og 2 Brigger i Middelhavet og
1 Fregat og 1 Skonnert paa den vestindiske Station. Det
sidste Aar af det forrige Aarhundrede convoierede l Linieskib og 1 Fregat til Ostindien; i Middelhavet var samme
Styrke som Aaret i Forveien, medens Stationen ved de'
vestindiske Oer forogedes med 1 armeret Skonnert. 1800
vare 1 Linieskib , 5 Fregatter og 2 Brigger nOdvendige
i Middelhavet, hvor, som tidligere er omtalt (S. 316-26),
Stridigheder vare opstaaede med Tunis og Atgter, hvorimod i Vestindien kun holdtes 1 Brig og 2 Skonnerter,
Paa Norges sydlige Kyster stationeredes i disse Convoiaar
desuden 2 Brigger og 1 Kutter, som beskyllede Territorialretten mod de talrige Kapere, som indfandt sig del'.
Af disse CoovoiskilJe blev Linieskibet Vldenborg paa
Udreisen til Ostindien den 5te November 1799 nådt til at
landsætte i en orkanagtig Storm i Tafelbay ved det gode
Haabs Forbjerg, hvorved vel Skibet forliste , men dog
Mandskabet reddedes. Delle lykkedes derimod ikke et
engelsk Linieskib og .{ Koffardiskibe, der ikke som Oldenborg i Tide kappede og seilede Skibel fast paa blUd
Grund, men som, efterat alle Tougene vare sprungne,
knustes mod Klippegrunden, hvorved den storste Deel af
Besætningerne omkom. Samme Aar gik Fregatten Hvide
Orn tabt; den seilede den 26de December med en Convoi
fra Livorno bestemt til Gibraltarstrædet og blev sidst seet
af Convoien i stormende Veir om Aftenen den 29de December 18 MiiI Vesten for Corsica ; om Natten hortes
nogle Skud, som formodes at have været fra Fregatten,
men næste Morgen val' denne sporlost forsvunden, uden
at man siden har erfaret Noget om den.
- - De desværre ikke sjeldne Misbrug af det danske
Flag") gave Anledning til billige Klager fI'a Englands
,

") "DeL danske Flug i Middelhavet" S. 68, 81, 167 og 168,
"Nyt Archiv for Siivæsenet" ID, 1-18.
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;ide. Efterat det danske Cabinet med Bernstorff havde
nistet den politiske Anseelse, hvormed Udenrigsministeren
l.fte havde virket paa de fremmede Diplomater, lode disse
iig ikke saa let afvise af hans SUn og Efterfulger, især
da man vedblev at ville hævde Lukningen af Oslersoen
for- England, medens Frankrig udvidede sin Indflydelse i
Tydskiand. Det var saaledes en naturlig Folge af Forholdene, at de mægtige Briller ikke vilde respectere
Rettigheder, som ikke blot strede mod deres Interresser
og ikke stottedes af nogen betydelig MagI, men som de
vare overbeviste om misbrugtes. Der maatte saaledes
hyppigt opstaae Conflicler med de briuiske Krydsere,
der undertiden troede at have Beviser i Hænde for , at
flere af de Skibe, som vare under Convoi af ofte i Styrke
langt ringere danske Orlogsmænd, vare fjendtlig Eiendom. England paalagde endog ved en Parlamentsaet
sine Skibschefer at visitere alle neutrale Skibe, hvad enten
de vare under Convoi eller ei, hvilket ogsaa et Par
svenske Orlogsmænd, der ellel's gjorde fælleds Sag med
os til Beskyttelse af de nordiske neutrale Flage, fandt
sig i uden Modstand *'). AI saadanne Sammenstod kun
enkelte Gange havde alvorlige Folger, maa vist ligesaa meget tilskriveli vore Skibschefers værdige Holdning og Conduite, som de engelske Commanderendes
personlige Helagtelse fOl' den danske Marine og deres
deraf fOlgende maadeholdende og eftergivende Handle-:
maade. Vi skulle her kortelig omtale de vigtigste af disse
Sammenstod.

Vore Krigsskibe ved de vestindiske Der convoterede
som anfllrt kun saadanne Handelsskibe, der hurte hjemmei
Europa (S. 328), og da disses Antal i de vesfindiske Farvande
-) "Det danske Flag i Middelhavet" S. 418-20.
"Arehiv for Slivæsenet" VIII, 269-76.
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ei var betydeligt, og Misbrug af Flaget af saadanne Skibe
ikke let fandt Sted paa Grund af, at Colonialmonopolerne endnu strengt overholdtes af alle europæiske
Moderstater, forefaldt i Vestindien ingen betydelige Stridigheder mellem de danske og engelske Orlogsmænd, Derimod tillode. de engelske Kapere sig af og til Indgreb i
de danske territoriale Rettigheder og sogte ogsaa undertiden at bemægtige sig danske Skibe. Dette foranledigede
flere Sammenstod med de smaae armerede Skibe, der
holdtes paa den vestindiske Station, og som Kaperne
undertiden Iorsngte at trodse, hvilket imidlertid i Almindelighed bekom dem ilde.
En af de Kapere, som især foruroligede Farten mellem
de vestindiske Oel', val' Eæperiment paa 18 Kanoner,
Capitain Parker Koppelmann, og den kom oftere i
Collision med de danske Krigsskibe. Saaledes tillod deo
sig den lste Mai 1799 at skyde paa et dansk Skib,
uagtet det blev convoieret af Skonnerten Den Aarvaagne,
fort af Premierlieulenant Bernluirt Ulrich Jliddelboe.
Da den ikke vilde ellerkomme dennes Opfordring al vise
sine Papirer, sendte Middelboe den nogle Kugler, og da
ei heller dette hjalp, gav han den det glatte Lag; deo
tog derpaa Flugten og blev i nogle Time.' forfulgt, men
slap dog derfra.
Fire UgeI' sildigere anholdt Experiment et andet dansk
Skib, nogle Mile fra St. Croix. Premierlieutenant Peter
Carl Lillienskiold, der var i Nærheden med Skonnerten
lresine psa 10 Kanoner bemærkede det og skjod efter
den. En engelsk Orlogsmands Mellemkomst gjorde imidlertid Ende paa Striden. Men allerede 4 Dage eller lykkedes
det LilJienskiold atter at faae fat paa Kaperen, og da
denne ikke vilde adlyde hans fnldkomment berettigede
Forlangende om at legitimere sig som lovlig Kaper,
brugte han sit Skyts mod deu. Skjondl den havde

CONFLlCTER MED ENGLÆNDEllSE I VESTINDIEN

1799,

335

næsten dobbelt saa mange og sværere Kanoner end lresine
tog den dog Flugten, men indhentedes ar Lillienskiold,
del' tvang den til en Kamp, del' varede i 6 Timer, og i
hvilken han viste en roesværdig, skjåndt noget eventyrlig
Tapperhed. Da han nemlig havde bortskudt alt sit Krudt,
sendte han sin Styrmand ombord til Kaperen, underrettede denne, ligesom Tordenskjold fordum, herom, og
opfordrede ham til Entring. Kapercapitalnen beholdt
Styrmanden og Fartliiets Besætning i Forvaring, men
efterkom dog Udiordringen. Men denne Kamp faldt \
uheldig ud for ham. Entringen blev afslaaet, og han
selv tilligemed liere Folk fangen. Kort efter sendte de
Engelske Styrmanden og de ovrlge fangne Danske tilbage
og bade om at faae deres Capitain igjen, Efterat dette
var skeet, skiltes de ad, Iresine havde mistet 3 Mand, og
14 vare saarede , medens Experiment havde langt flere
Dnde og Saarede. For sin modige Adfærd belannedes
Lillienskiold siden med en Selværessabel.
Ogsaa det paaiolgende Aar den 1ste September opstod en Kamp med en anden engelsk Kapel', som udenfor'
Christianssted paa St. Croix overhalede et dansk Skib
og ikke alene nægtede at legitimere sig fol' den forhen
af Lieutenant Middelboe commanderede Skonnert Den
Aarvaagne, men endog skjOd paa denne, hvorved Chefen,
Premierlieutenant Hans Fædder, tilligemed 1 Mand faldt,
Secondlieutenant Ch1'isloffer Mitken tog derpaa Commandoen og tugtede Kaperen, som, eftarat Briggen Lguoen
var kommen til, ved en iiIsom Flugt unddrog sig Kampen.
Kort efter bemægtigede Briggen Lougen, Capitainlieutenant Carl Wilhelm Jessen, sig den engelske Kaper !
Eagel, hvis Forer ogsaa nægtede at forevise sine Papirer,
hvilket kostede ham selv, 1 Styrmand og 5 Mand Livet.
Denne Kaper blev derpaa domt til Confiskation, fordi
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den blev overbeviist om at have begaaet ~(>I'Uveri, og solgt
i St. Thomas•
•Jliddelhavet var vel fuldt af engelske, franske og
spanske Kapere; men da disse i Almindelighed vare
Smaaskibe, og de mindste danske Orlogsmænd der vare
Brigger med 18 Kanoner, VO\ ede de ikke at indlade sig
i aabenbar Kamp med disse. Dog gave ikke sjeldent de
Smaaplyndrlnger og Visitationer , som Kaperne tillode
sig, naar de kunde komme afsted dermed, Anledning til,
at vore Skibschefer kom i mindre venskabelig Beroring
med fremmede Autoriteter, som ofte endog yttrede
fjendlligt Sindelag mod Danmark, hvilket undertiden
gjorde Stillingen vanskelig nok -), Derimod foranledigede
den danske og den engelske Regjerings forskjelIige Fortolkninger af de krigsfOrende Magtel's Ret, til at visitere
neutrale Convoier flere Disputer mellem danske og engelske
Orlogsmænd, af hvilke her blot specielt skal omtales
folgende.
Den 24de December 1799 sendte 3 engelske Fregatter,
nogle Mile Osten for Gibrallar, deres FartOier ud for at
visitere en dansk Convoi, rort af Fregatten Havfruen,
Capitain Jost van Dockum; uagtet denue havde erklæret,
at han ikke godvilligt kunde tillade dette. Havfruens
Kanoner tvang imidlertid de engelske Fartåler med Tabet
af 1 haardt Saaret at vende tilbage til deres Fregatter,
ellerat de havde visiteret de 7 af Convoiens 12 Skibe,
uden at van Dockum havde kunnet Iorhindre det. Ubegribeligt nok opgav derpaa den engelske Eskadre den
videre Visitation og lod van Dockum uantastet fortsætte Reisen iu Gibraltar, Men hel' vilde den 'engelske
commanderende Viceadmiral Lord Keith tvinge ham til at
stille Sikkerhed for personligt at ville fremstille sig for
*)

"Aremv for Silvæsenet" vm, 268-69.
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den engelske civile Domstol for at forsvare, at han havde
foranlediget, at en brittisk Undersaats Liv var kommen i
Fare. Da van Dockum med Fasthed nægtede at staae
Andre end sin egen Regjering til Ansvar for sin Handlemaade, maatte den, engelske Admiral frafalde sin umotiverede Paastand og seile bort uden at fuldfure sin urimelige Trudsel at ville tilbageholde van Dockum uden dog
at ville forhindre Fregattens eller Convoiens Afseiling.
Ved et andet Mode, som Havfruen den 8de Juni det
paalolgende Aar havde under Cap Gate med 3 andre
engelske Fregatter, viste den engelske Hclstcommanderende
ligeledes en særdeles Eftergivenhed, medens van Dockum
haandhævede sine Instructioner med sædvanlig Djærvhed,
hvorved han erhvervede sig Tilfredshedsyttringer af sin
Regjering og Beviser paa den engelske Admirals Agtelse.
Et alvorligere Mode fandt Sted om Aftenen den
25de Juli 1800 mellem Fregatten Freia paa 40 Kanoner,
Capitain PeterKrabbe, og en engelskEskadre, bestaaende
af 3 Fregatter, l Corvet, l Brig og 1 Lugger*), ved
Indgangen til den engelske Canal, hvorigiennem Freia
skulde passere for at gaae til Middelh'avet med en Convoi
af 6 Koffardiskibe. Da Krabbe nemlig efter at have erklæret, at han ikke kunde tillade Visitation af sin Convoi,
skjnd efter det dertil udsendte Fartoi, blev han angrebet
af alle de engelske Skibe. Omringet overalt af Fjender,
værgede han sig kjækt mod alle Sider og tilfUiede dem
betydelig Skade. Ogsaa Freia fik flere Grundskud, og
Takkeladsen blev saa forskudt, at Skibet ikke kunde
- ) De engelske Skibe vare: Nemesis pan 28 Kaneaer , Capitain
Thomas Baker , Prevoyant paa 36, Terpsiehore paa 32 og
ATOW paa 20 Kanoner samt Luggeren Nile .
Briggens Navn
er ei antilrt i de engelske Beretninger j men i Freias Journal
er udtrykkeligt 1 Brig nævnet, som hOrende til den engelske
Eskadre.
(22)
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maneuneres tilstrækkeligt, Fnrst efterat have kæmpet en
hecl Time beqvemmede han sig til at stryge for OvermagIen med et Tab af 1 Dræbt og 5 Saarede. Englænderne, som havde 4: Dnde foruden Saarede, sendte
derpaa en ubetydelig Besætning ombord paa Freia, som
tilligemed sin Convel blev bragt ind til Downs, hvor den
indtil videre blev liggende, dog under dansk Flag og
Vimpel. Krabbes bestemte Opforsel ved denne Leilighed
anerkjendtes ogsaa af Regjeringen, der hædrede ham
med en Guldæressabel.
Imidlertid bevirkede disseStridigheder, al det brittiske
Cabinct sendte Lord Wuluoortl; til KjUbenhavn med
Forestillinger mod de danske Convoichefers Iristruetioner
angaaende Visitationsrelten, og for at give disse Forestillinger Vægt ankrede Viceadmiral Dickson allerede den
20de August ved Helsingoer med 19 Krigsskibe, hvoriblandt 7 Linieskihe og 4: Bombarderer, Denne Demonstration mødte man i Kjobenhavn \ ed hurtigt at udruste
4: Linieskibe , der tilligemed den Eskadre, som allerede
var samlet ved Helsingoer (S. 310), udgjorde en Styrke,
der kunde maale sig med den engelske; tillige traf man
Fors.arsanstalter paa Kjobenlla\ ns Rhed ved der at udlægge 8 Defensionsskibe. Da imidlertid de skandinaviske
Riger stode alene, eftersom ingen af de Magte)', som i
Aaret 1780 havde liltraadt den bevæbnede Neutralitet,
skjondt de nu havde Fred med Frankrig, vilde deeltage
i Danmarks og Sverrigs Bestræbelser fol' Opretholdelsen
af Convoirettighederne, og da England ikke vilde afstaae
fra sin formeeutlige Ret til at visitere de neutrale Convoier, indsaae det danske Cabinet, hvor meget del' var
at tabe mod det mægtige Briltannien og slutrede den
29de August med LOI'd Withworth en Ikmvention , der
gik ud paa, al del' angaaende Retten til at visitere neutrale
Convoier skulde indlede« Underhandlinger i London,
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og at indtil disse vare endte, den danske Handel kun
maatte convoieres i Middelhavet mod Borbareskerne.
Hvad den opbragte Freia og dens Convoi angik, bestemtes,
at Skaden skulde repareres paa engelsk Bekostning ,
og at den derpaa frit kunde fortsætte Reisen til Middelhavet,
hvilket skete den 19de November, Med denne Conventton
sendte man Skonnerten Svanen O) til Petersborg, hvorpaa
alle Forsvarsanstalter ophorte.
- Der havde imidlertid fundet en Forandring Sted
den russiske Politik, som fik Indflydelse paa' Danmark,
Den franske Fnrsteconsul havde nemlig forstaaet at vinde
den russiske Keiser Paul, hvilket det snue franskeulabinet
benyttede til at gjtll'e denne Monark til Englands Modstander. Ved en Tractat med Nordamerica havde Frankrig
anerkjendt de samme Grundsætninger for de neutrale
Handelsretligheder , som under den nordamericanske.Krig
saa meget havde skadet de storbrittanniske Interesserv"),
og nu formaaede det Selvherskeren til at fornye det 1780
stiftede neutrale Forbund, for hvilket han tidligere havde
været ligegyldig. Personlige Forhold gjorde paa denne
Tid Kongen af Sverrig, Gustav den -tde Adolph, gunstig
stemt for den russiske Politik, og saaledes fik man
allerede midt i December 1800 det neutrale Forbund
istand mellem Rusland og Sverrig, hvilket snart Preussen
tiltraadte. Paa Grund af Englands Fordringer i den
sildigere Tid, optog man udtrykkeligt i Conventionen, der
lUvrigt hvilede paa samme Grundlag som den 1780 afsluttede, at ingen Visitation af Skibe, der vare under
Convbi, skulde tillades, hvilket forhen kun havde været
*) Svanen forliste paa denne Reise paa ilse1 ved den bekjendte
Mands Ukyndigbed. Denne maatte derfor blide med 1 Aars
Fæstnlngsarbelde.
U) Tbiers "Histoire du ConsuIat et de 1'Empire" IT, 217-19.
(22*)
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aftalt mellem Danmark og Rusland ved Handelstractaten
1782 (S. 263).
Da Danmark nyligt, medens det stod alene mod
England, havde været nodt Lil at opgive Convoieringen,
var man nu i Kjåbenhavn betænkelig ved at ratificere
den Tractat, som den danske Gesandt i Petersborg ogsaa
havde sluttet om TilIrædeisen af Forbundet, og som iovrigt
netop grundede sig paa de Principe.', det danske Cabinet
stedse havde forfægtet som fordeelagtige for den dansknorske Handel. Ikke blot stemmede det kun lidet overeens
med Kronprindsens Tænkemaade at inclgaae Porpllgtelser,
der strede mod de nyligt paatagne; men det danske Cabinet
indsaae ogsaa, hvor odelæggende rn Krig med England
maatte blive for den blomstrende Handel; og at en saadan
var at vente, naar Danmark tiltraadle Forbundet, derom
tillode den engelske Charge d'affaires Drummonds bestemte Erklæringer ikke nogen Tvivl. Hertil kom endnu,
at begge de nordiske Munarkers personlige Characterer
ikke gjorde dem Lil de paalideligste Alliel'edf', og at
Danmarks geographiske Beliggenhed udsatte det for et
Angreb af England, fOl' det kunde faa'e Understotteise
fra de russiske og svenske Havne, del' som bekjendt
blive langt sildigere aabne end de danske Farvande.
Del' var saaledes skjællig Grund til at drage Tiltrædelsen
af Forbundet i Langdrag. Men Keiser Pauls utaalmodige
Iver vilde Intet hore om Opsættelse eller Boservationer,
der kunde tilfredsstille England; han bortviste endog den
danske Minister fra sit Hof og lod sin Befuldmægtigede
forlade Kjobenhavn, og en længere Vægring maatte
saaledes sætte Danmark i et farligt Forhold til Fastlands.
magterne. Hvad Danmark end gjorde, truedes det altsaa
med Krig. lUen der maaite vælges, og Valget kunde ikke
være ti ivlsomt, Thi paa den ene Side hyldedes Principer,
der ei blot vare overeensstemmende med vore Handels-
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interesser, men som virkeligt vare grundede paa Agtelse
for Andres Ret, om end alle Misbrug ikke kunde fOI'hindres, og paa den anden Side stod England, der for
sin egen Fordeels Skyld tillod sig allehaande Vilkaarligheder. Danmark valgte da at slutte sig til sine tidligere
Allierede.
Dette havde den ved Drummood med Forholdene
velbekjendte Styret' af d'et engelske Cabinet, den kliigtige
og krallige William Pilt forudseet, rur den danske Regjering havde ratificeretTractaten, og besluttet med Magt
at oplOse denne for Storbrittanniens Supremati paa
Havet farlige Coalition. Derfor besvarede den14deJanuar
1801 Neutralitetserklæringerne med at lægge Embargo
paa alle danske, svenske og russiske Skibe; men for
at forebygge Hannovers Besælfelse skaanedes endnu
Preussens.
Saaledes begyndtes Fjendtlighederne uden nogen
egentlig Krigserldæring 2 Dage, fOr Danmark havde tiItraadt Forbundet, hvilket skete den 16de. Nu skulde
det vise sig, om de under 80 Aars Fred udviklede videnskabelige og industrielle Kræfter og den derved erhvervede
Rigdom havde ved Overdaad og Forfinelse tilintetgjort
Fædrenes Kraft, som tidligere havde gjort det danske
Navn stort og hædret; nu skulde det proves, om de
enkelte Inrcmtalte krigerske Begivenheder kun vare Stjerneskud eller havde deres Rod i Nationens sunde og kraftige
Kjærne. Herligt aabenbarede det sig, at det nittende
Aarhundredes Danske ei vare vanslægtede fra Fædrene. - Den forste Fjendtlighed forefaldt i Vestindien,\
da den tidligere omtalte Capitainlieutenant Jessen den
3die Marts med Briggen Lougen og Skonnerten Den Aar-. '
vaagne seilede fra Christianssted paa SI. Croix til St. Thomas
for at forskaffe Generalgouverneuren nærmere Efterretning om et derfra kommet Rygte, at der i England
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udrustedes en Expedition mod de dansk-vestindiske Oer.
Da der var engelske Orlogsmænd i Farvandet, maalle det
ved MOde med disse vise sig, om de, som der fortaltes,
havde Ordre til Fjendtligheder mod danske Skibe, og da
det var af Vigtighed, at Generalgouyerneuren strax blev
underrettet herom, og man ikke kunde vide Udfaldet af
et fjendtligl MMe, traf Jessen den hensigtsmæssige Foranstaltning at lade Skonnerten " der under muligt opst~aende Fjendtligheder kun vilde være ham i Veien, holde
sig i Afstand for, hvis han blev angreben, al kunne vende
tilbage til st. Croix med Efterretning,
Under Fugleklippen mudte Lougen det engelske
armerede Skib Arab, Capitain John Perkins, og den
tremastede "lettre of mal'k"*') Eæperimetu paa 18 Kanoner,
Uden videre Forklaring skjnde de paa Briggen og bekræftede derved Rygtet om Krigens Udbrud.' Den Aarvaagne ilede derfor efter givet Signal strax tilbage til
Christlaussted, og forfulgtes ivrigt af Experimeut, del'
dog ei kunde indhente den. Medens denne Jagt forefaldt,
kæmpede Jessen ufortrndeut med AI'ab, og hans 18 Kanoner bleve dennes 26 intet Sval' skyldigt. I en Time
fortsattes denne Kamp, medens Lougen stadigt sogte at
nærme sig St. Thomas. Da overskjod et heldigt Skud
Pertyrlinen , hvori Arabs Anker hang. Ankeret faldt
derved, uden dog at naae Bund, men . Skibets Fart
og Maneuvre hindredes. Lougen vedblev al sende den
velrettede Kugler, og Pyntbatteriernes Skyts begyndte nu
Ilf) "Lettre of marks" vare forskjelllge fra Kaperskibene.

Medens
disse nemlig alene vare Indrettede til Kaperi , vedblev bine at
være Kolfardimænd og fortsatte deres Handelsfart, men fik af
den engelske Regjering en Tilladelse (lettre of mark) til at
bevæbne sig og paa deres Relser at gjllre Priser, hvor de
kunde, mod at være forpligtede til paa Opfordring at yde
KrIgsskibene Understllttelse.
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øgsaa at kunne naae, saa at Arab i en meget beskadiget
Tilstand med flere Dode og Saarede maatte redde sig
ind til Tortola. Lougen havde ogsaa lidt en Deel paa
Skroget, Rundholter, Seil og Takkelads, men bavde kun
1 DM og 1 Saaret.
Med Bette erholdt Jessen til Belånrung for denne
Karup en Guldæressabel; ogsaa bleve 13 Underofflcierer
og l'4enige, der havde udmærket sig deels ved denne,
deels ved Iresines og Freias tidligere Affair~r l bædrede
med Solvmedailler, der bares paa Brystet i et Baand af
f Jagets Farver.
Kort ener, i de sidste Dage af MarLs ,overgave de
dansk - vestindiske Der sig til den mod dem afsendte
mililaire Magt, og derved faldt Lougen, Den åarvaagne og
Iresine ogsaa i fjendllig Vold.
- Enerat StorbriUannien havde begyndt Krigen ved
at lægge Embargo paa det neutrale Forbunds Skibe og
udsende Expeditioner mod dettes Colonier, gjorde man
j Danmark og Norge kostbare og !lnel' en stor Maalestok
indrettede Forsvarsanstalter til al modstaae den FJaade,
som England udrustede mod de nordiske Magter.
Forst traf man hensigtssmæssige , skjon,dt pog~t vel
seent udfårte Foranstaltninger til at bemande Krigsskibene,
hvortil man hverken havde 'tilstrækkelige flllit~ Ollicierer
eller Folk. For al erstatte de Forste opmuntredes KQlfardiskippere og Styrmænd Iil at tage Tjeneste som Maanedslieutenanter, idet man sikkrede dem samme Gage og
Emolumenter som Secondlieutenanterne , ener hvem de
skulde fOlge lige i Rangen. Ved Rappels- og Generalpardonspateater indkaldtes alle i udenlandsk Fart værende
Sofolk. Men der benovedes Tid til at bringe disse tilbage
til: Fædrelandet; de til den kongelige Tjeneste udskrevne,
hjemmeværende danske Matroser, som ikke vare fornådne
til den indenlandske og ostersoiske Fart, vare ei tilstrække-
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lige til de nodvendige Skibes Besætninger, og saa tidligt
paa Aaret kunde man ei let faae norske Sbfolk til KjObenhavn. Derfor opfordrede man Frivillige til Orlogsljenesten
og tilstod dem samme Len som de Indrullerede foruden
15 Bdlr, Courant Haandpenge, hvoraf Navnet Femtenrigsdalerskarlene opstod. Nationens patriotiske Aand gjorde
sig her paa en smuk Maade Jtiældende. Koffardimarinen
stillede i kort Tid de manglende Offlcierer , der kappedes
med den nvrlge Etat om at olTre Liv og Blod for Fædrelandet; til Matrostienesten meldte sig frivilligt alene i
Kjnbenham over 1000 Mand, der gjorde god Nytte paa
Sndefensionen, skj åndt de fleste af disse Frlvilllge , som
flokkede sig under Dannebroge, vare uovede Haandværkere, Arbeidsfolk , Fiskere og Bånder,
Til Indlobenes Beskyttelse anlagdes i Danmark og
Norge Landbatterier , og Flaadebatterier anskaffedes i
samme Hensigt. Landeværnet og Kystmilitsen oprettedes,
og flere Rorgercorps bleve organiserede, som siden vedbleve
at udgjore Bigemes FOl' varsmilits. For end ydermere at
beskytte Norges Kyste.' beordredes et Linieskib og 3 Fregatter derhen fra Middelhavet; SkjærgaardsfartOierne i
Frederiksværn udrustedes, og Koffardiskibe bleve fragtede
og armerede, et Middel, som ogsaa anvendtes paa Elben.
Fra Hovedstaden oprettedes Telegraphllnier , og paa
Rigernes ovrige Kyster cpreistes Signalstænger Inr at anvendes, naar Fjenden lod sig see.
I Kjobenhavn arbeidedes der paa , 10 Linieskibes
Eqvipering; men paa Grund af Krigens Gang kom de
ikke udenfor Bommen. Det var imidlertid ikke disse
Skibes Bestemmelse alene at gaae den engelske Flaade
imode , men at forene sig med de svenske og russiske
Flaader, naar disse ankom i vore Farvande, Det vilde
ei heller have været muligt for Danmark uden sine Bundsforvandtes Hjælp at maale sig med den mægtige Fjende
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i aaben So eller at forbyde ham Adgangen til Osters6en,
hverken giennem det almindelige Farvand, Oresundet,
eller det da mindre end nu bekjendte StorebeIt. Historien
maa saaledes billige, at den danske Regjering beslutlede
kun at vove sin kostbare Flaade i Forening med sine
Allierede.
• Men da den svenske og russiske Flaade selv med
den bedste VilIie ikke kunde være saa tidligt i de danske
Farvande, som Brillerne maatte ventes der, var det
naturligt, at man ei alene lod sig nole med at gjore den
seilbare Flaade klar til at forene sig med de Allierede,
men at man strax efter Tiltrædelsen af det neutrale Forbund begyndte paa defensive Anstalter. Disse maatte
især gaae ud paa at sikkre Hovedstaden, og da man
vidste, at den engelske Expedition , som udrustedes mod
Ostersoen, ikke havde nogen betydelig Landstyrke ombord,
maatte man især træffe Foranstaltninger mod et Angreb
og Bombardement fra Sosiden.
For et saadant er KjUbenhavn kun udsat. fra den
nordlige og ostlige Side, enersom store Skibe ikke kunne
nærme sig Staden fra del sydlige flakke Indlob til Havnen
mellem Amager og Sjælland, Kallebostrand. Det nordlige
Indlob og den indre Rhed dannes af den sjællandske
Kyst med de ved samme liggende Grunde Stubben mod
Vest og Beoshalen mod Ost. Denne sidste strækker sig
nemlig fra Nyholm deels henimod 3000 Alen ud mod
Nord, deels mod SJd 18-2000 Alen Osten om Amager.
Dette nordlige Indlob til Havnen er saa vel befæstet ved
Batlerierne Christianus Sextus paa Nyholms NO. Spidse,
Trekroner paa den nordlige Ende af Revshalen og
Citadellet Frederikshavn paa den faste Kyst, at del' fra
denne Side kun beboves en liden flydende Defension.
Derimod er Beliggenheden mod Ost vanskeligere. Osten
for Revshalen , hvor det almindelige Farvand gaaer ned
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mod Syd gjcnnem Drogden mellem Amager og Saltbolmen , ligger nemlig Middelgrunden, som deler Farvandet i 2 Lob, hvoraf det vestlige kaldes Konged!lbet,
og det ostlige Hollænderdybel. Vel findes der paa den
nsthge Side 2 Batterier, Christianus Qvintus og Strickers
Balteri paa Amager, ligesom Christianus Sextus tillige har
Kanoner mod Ost; men disse Balterier ere saa langtlraI
liggende, at de ei med Kran kunne beskyde en Rjentle j
Kongedybel, saa at Nyholm og Hovedsladen herfra kunde
bombarderes. Danmarks storste Stad , der indenfor sine
Volde bar næsten alle Landels bedsle Skalle, el' saaledes ej
tilstrækkeligt befæstet mod Ost, og del var allsaa især her, at
en flydende Defension maalle træde isledelfor de saalænge
paatænkte , men desværre aldrig udforte faste Batterier.
Under Commando af den tappre og virksomme
Commandeur Johan Olfert Fiseher udlagdes nu dertil
2 Linieskibe, hvoraf det ene var godt, men del andet
brostfældigt , 9 Bloks Idbc , af hvilke 2 vare sloffede Fregatter"), 1 Flaadebaueri, 8 Styk- og :J Caoalleripramme,
l Defensionsfregat og t Corvet.
Disse Skibe Iortoiede man paa den vestlige Side af
Kongedybet i en irregulær, men lemmelig sluttet Linie;
især mod Nord var denne imidlertid vel langt fra Revshalen, saa al den kunde doubleres af en med Stillingen og
Farvandel kjendt Fjende. lstedetfor at ligge udenfor Batteriet Trekroner, hvorved den maskerede deltes Kanoner,
burde den vist have været anbragt tæt langs Grunden,
stott et mod Nord til Batteriet, Thi omendskiondt dette
dengang kun havde et svagt Brystværn, var del dog saa
vel armeret, al del val' stærkere end noget af Skibene, og
kunde med sine Kanoner god] række saa langt, at der
fra denne Side intet Bombardement var at befrygte;
*) Af disse havde Charlotte' Amalia været Chinafarer.
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desuden havde man da havt en noget mindre Strækning
at befæste, hvis Befæstning derved kunde være skeet
kraftigere end nu blev Tilfældet.
Blokskibene , Flaadebatteriet og Stykprammene vare
svinebundne (fortniede med 4 Ankere), saaledes at de
indtoge en ubevægelig Stilling. Hensigtsmæssigheden af
kun at fortåle Cavalleriprammene, DefensionsfregaUen og
Corvetten med 2 Ankere og lade dem beholdeTakkelads
og Seil godtgjordes senere, idet de alle, paa en af
Cavalleriprammene nær, som kom paa Grund, ved Hjælp
af Seilene reddede sig fra at falde i Fjendens Hænder.
Men at man gav de 2 Linieskibene St ænger og Ræer
omhoug uden Seil, val' urigtigt, da nedfaldende Splinter
og Gods underSlaget anrettede megen Odelæggeise
blandt Mandskabet paa Dækket, medensTakkeladsen ikke
hjalp til at gjore de med 2 Ankere fortålede Skibe bevægelige. En Skrivelse fra Fiseher til Kronprindsen om
Slaget, dateret den 28de No vember 1802, viser at han i
Defensionscommissionen, del' havde væsentlig Deel i Anordningen af Defensionen, har andraget paa, at disse
Skibe skulde have "kullede Master" 0). Hvorfor dette ei
er blevet fulgt, vides ikke. Rigtigst havde det vistnok
været at udtage Masterne og bruge disse Linieskibe aldeles
som Blokskibe,
Til endnu stnrre Ulempe under Slaget val' det, . at
det sydligste Blokskib, (Provesteen) laa omtrent 1000Alim'
norden for Grunden omkring det gamle Batteri'Provesteen
og allsaa var udsat for Langskibsskydntng Syd fra af
svære Skibe, som kunde lægge sig mellem denne Grund og
Blokskibet. Ogsaa det nordligste Blokskib (lndffidsretten)
som Iaa 1200 Alen Osten for Trekroners Batteri, skjondt
It)

Fisehers heromtalte Skrivelse opbevares I Krigsmlnisterlet-q
Areh!v.
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det saa langt mod NOI'd gjerne havde kunnet komme det
5 - 600 Alen nærmere, var udsat for Langskibsskydning
Nord fra, uden at Batteriet kunde forhindre det, fordi
dets Kanoner vare belemrede af de udenfor liggende
Landsmænd.
Man var i det Hele vel sparsom med Kræfter til
Defensionen, der vist, naar den for Iuldkounnent at
sikkre Nyholm og Staden fol' Bombardement skulde ligge
saa langt ude , at den ingen synderlig Understottelse
kunde faae af de faste Batterier, maatte have været
anderledes stærk for at kunne modstaae en storre
ljendllig Flaade. At Linien val' s\'ag, urlhæver Fischer
ogsaa i sin ovenfor omtalte Skrivelse, hvori han tillige
sigel', at han for' at slutte den "trak Flaadebaltel'iet,
Stykprammene Snhesten, Sværdfisken og Hayen endog
ind under Linien, som Alt, hvad der havde Kanoner,
saa nær Liniens Aabninger som muligt for at gjol'e al
Gjennembrydning saa vanskelig som muligt". Man haabede
maaskce paa, at riet ligesom det foregaaende Aar' skulde
blive ved en Demonstration , og sparede derfOl' paa de
gode Skibe. Men efterat de diplomatiske Forbindelser
vare afbrudte, burde man have opgivet denne Illusion,
og det var dengang endnu Tid for en Deel at raade Bod
paa Defensionens Mangler.
Der var nemlig saa lidligt, som Vinteren Iillod det, udrustet ~e~i b e, t Fregat og 2 Brigger, del' under Commando af den os fra Middelhavet bekjendle Commandeurcapitain Bille vare bestemte lil at convoiere til Norge.
Disse vare ikke komne bort, fOr Fjenden spærrede Veien
giennem Kaltegaltet, og Iaue nu tilligemed 11 Kanonbaade, eller som de tit!ligel'e kaldtes Skjærbaade , paa
Kjobenhavns indre Bhed. Da nu Eskadrens fOl'ste Beslemmelse maatte opgives, burde man have benyttet den
til at dække Batteriet Trekroners nordvestlige Flanke,
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• man havde været i Stand til at forstærke Defenhvorved
sionslinienSyd for Batteriet med de 2 dygtige Blokskibe,
som nu til ingen Nytte laae i Indlnbet. Flaadebatteriet,
Cavallerie- og Stykprammene kunde have funden bedre
Anvendelse iudenlør Linien *) og paa Revshalen saaledes,
at de havde dækket Blokskibene mod Langskibsskydning;
de af Prammene, som stationeredes sydligt, kunde da
være blevue secunderede af Strickers Batteri, medens
de, som henlagdes Nord paa, kunde stnttes af Batleriet
Trekroner. Denne Forandring havde vel ladet sig udf()I'e
i den Tid, som Iorlub fra Fjendens Ankomst til Skagen,
indtil Slaget paa Rheden fandt Sled. Men enten indsaae
man dengang ikke Manglerne, eller ogsaa havde man den
uheldige Tanke at ville holde den seilbare Eskadre, SOlO
Reserve, afsondret fra Defensiouen, Nu brug:te man
Eskadren kun til at koge Mad for Kanonbaadene og
nogle af Defensionsfartoierne , som ingen Kabys havde;
paa Slagdagen afgav den tillige nogle Folk-CO) til de
fi)rste. Saaledes blev Billes 5 Skibe desværre liggende
indenfor Trekroners Batteri uden at gjiire den Nytte, de
kunde have gjort, uagtet Defensionslinien behovede al
den Forstærkning, den kunde faae.
Dette foranledigede ogsaa, at del' under Slaget vaiede
2' af hinanden uafhængige Standere paa Rheden, medens
Krouprindsens Nærværelse paa Nyholm Ioregede Autoriteternes Anlal, saa det ikke var underligt, at der opstod
-) AtFlaadebatterlet og Prammene oprindeligt ansaaes for at være
for svage til at ligge i Linien, viser ligeledes Fisehers nyligt
omtalte Rapport til Kronprlndsen.
..) Linieskibene Danmarks og Trekroners, FregattenIris's ogBriggen
Nidelvens fuldstændlge Journaler og Oeconomlprutucoller , som
opbevares i Admiralitetsarchivet , vise, at Kanonbaadene have
erholdt den største Deel af deres Besætninger fra Land, rermodentlig af de der pressede Folk; de IIk nemlig kun fra
Danmark 26 og fra Trekroner 68 Mand.
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Tvivl om, til hvem man skulde henvende sig. Eenhed i
Commando, især under Slag, el' altid af hoieste Vigtighed; Enhver maa strax vide, hvor han har at bringe
Meldinger eller hente Ordre, og Erkjendelsen heraf hal' til
alle Tider bevirket, at man tilkjendegav, ~lvor den Commanderende var ved en ty.lelig Dislinclion - nu Flag eller
Stander. Selv dygtige Mænd undlade undertiden af misforstaaet Delicatesse at udfere rigtige Anskueiscl' af Frygt
for at komme paa fremmed Gebeet eller saare en maaskee
endog ældre Kammerat. Ogsaa Iorsåmmes ikke sjeldent
nyttige Foranstaltninger, naar man ikke bestemt vr-ed;
hvcm det tilkommer at træffe disse, da den Ene antager,
at det vil skee af den Anden. Dette stadfæstede sig,
som vi ville see, desværre ogsaa hel'.
- Det brittiske Ministerium havde imidlertid 14 Dage,
for det lod den mod det neutrale Forbund bestemte
Flaade afseile fra Yarmouth *), sendt en overordentlig
Gesandt, Nichola~ Vansiuart , med Fregatten Blanche
til Helsingoer, hvor Ministeren landede den 21de Marts
og overbragte den danske Regjering de sidste Forslag
til fl'edelig AfgjUrelse, hvortil ban val' befuldmægtiget.
Men da det engelske Cabinet som Ultimatum forlangte,
at Danmark skulde forlade det neutrale Forbund og
efter Conventionen, der »ar sluttet med Withioortl: (. A.,
ei convoiere U ) , (S. 338-9), maatte de strax forkastes,
hvorpaa Blanche med Vanslttar; og Drummond allerede
den 23de stedte til den 2 Dage tidligere under Kulien
samlede Flaade fol' at paaskynde Angrebet paa Kjobenhavn, fUr man fuldfOrte Forsvarsanstalterne, der, som de
havde seet , dreves med sturste Kran. Alle Underhandlinger vare nu afbnulte, og Sværdet .skulde afgjore
*) James
**) Thlers

"Navat History of GreBt Britain" III, 95.

n,

406-7.
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Tvisten. Danmark bestemte sig rorst nu til den ForhOldS- \
regel, som England alt 2 Maaneder tidligere havde taget
mod det, nemlig at lægge Beslag paa al engelsk Eiendom,
og besatte Hamborg og Lubeck, medens Preusserne, der
ikke lode sig bestikke af den mod deres Handelsskibe
viste Skaansel, udelukkede Britterne fra de andre nordtydske Havne og besatte Harmover og Cuxhaven, hvorved
ogsaa Elben blev spærret for den engelske Handel.
Den brittiske Flaade, der den 12te Marts havde forladt England, bestod af omtrent 53 Sellere"), hvoriblandt
~ini eskib e , 4 Fregatter, 4 Corvetter og 8 Bombarderer, og havde forudenSkibenes reglementerede Soldateske
et Infanteriregiment , 2 Compagnier Jægere og et Detachement Artilleri ombord U). Overcommandoen f6rtes af
Admiral Sir Hyde Parker, under hvem den hernmte
Viceadmiral Horatio Lord Nelson af Nilen, Hertug
af Bronte, og Conlreadmiral Thomas Graves commanderede ***).
•
Det var paalagt Parker især at rette sit Angreb mod
Rusland og Sverrig, og han vilde derfor rorst seileigjennem
'Storebelt til Osters6en. Men da de Undersogelser , som
nogle mindre Farteler anstillede i Beltet -kun bekræftede,
hvad man i de Tider især blandt Fremmede antog, at
dette Farvand var farligt for de store Skibe, gav han
efter for Nelsons krigerske Iver og besluttede at forcere
*) James Ul, 93, 94.
-) "Naval Chronicle" V l 267 l 277.
***) ConLreadmiral Tolly hlIrte ogsaa til Parkers Flaade og havde
sit Flag paa Invincible l som filrte 74 Kanoner. Men da dette
Skib nogle Dage, efterat Parker var seUet, forlod Yarmouth
for at stllde til Flaaden, forliste det totalt paa den udenfor
liggende Hammonds Banke. Kun ' henimod 200 Mand bleve
med Admiralen reddede, medens 400 Mand og næsten alle de
andre Omcierer omkom. ("Naval Chronicle" V, 261:-3, 268,
362-3.)
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Oresundet-). Med den Trudsel, at ban maatte ansee
det mrste Skud, der losnodes mod den engelske Flaade,
som en Krigserklæring af Danmark, forlangte Parker hos
Kronborgs Commandant en bestemt Erklæring om, hvorledes man i saa Henseende vilde forholde sig. Efter indhentet Ordre fra KjUlJenbavn svarede Commandanten, at
han ikke kunde tillade en Flaade, hvis Hensigter vare '
ubekjendte, at nærme sig Fæstningens Kanoner, hvorpaa
Parker erklærede, at han ifolge sine Instruxer ikke
længere kunde undlade Fjendtligheder, hvor meget disse
end strede mod håns Folelserj dog vilde han stedse lytte
til ethvert Forslag, .som havde til Hensigt at g:ie~oprette
deL Venskab, der saa længe havde bestaaet mellem de
2 Holfer.
Denne Kronborgs Modstand var imidlertid meget
beleilig, idet den forskalfede en onskelig Tid til at fuldstæudiggjåre Delensionsanstalterne ved KjUlJenhavn. Den
engelske Admiral maatte nemlig af Frygt for Fæstningens
SkyLS oppebie en frisk Nordvest, saa at Flaaden mrst
IlIandagen den iJOle Mm'ls KI. 6 om Morgenen kunde
passere Sundet, hvorved den kastede nogle Bomber ind
i HelslngeerU). Den holdt sig saa nær som muligt til
den svenske Kyst, da man vidste, at der kun var et
gammelt daarligt Batteri med 8 smaa Kanoner, der ei
engang bleve synderligt brugte, og herved lykkedes det
den uagtet Kronborgs heftige Ild at komme igjennem med
et Tab af kun 7 Dode og Saarede uden væsentlig Skade
paa Skibene.
At der ved Helsingborg ikke val' opkastet tilstrækkelige Batterier, som i Forening med de danske Kanoner
kunde have tilf6iet den fælleds Fjende et stnrre Tab, har

j

*) Thiers II, 407-8.
**) Det eneste Huus, som derved blev beskadiget I Byen,
besynderligt nok den engelske Consuls.

var
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æret forskielligt forklaret, En dansk Historieskriver hal'
mfl)I'1, at efter hvad man almindeligt antog, var Grunden
den , at Danmark ikke vilde Indremme de Betingelser ,
som den svenske Konge havde opstillet for sin Medvirkning i Krigen, nemlig halv Andeel i Sundtolden og Bestaaen af de Fæstningsværker, der opfortes, hvilket sidste
strider mod de mellem Danmark og Sverrig oprettede
Traetater"), Af Flere, deriblandt Napoleon, er Sverrig
be kyldt for Troloshed ved denne Leilighed. Men en
beromt fransk Forfatter hal' senere eftm' de bedste Kilder
paastaaet, at Gustav Adolph var en ivrig Tilhænger af
det neutrale 'Forbund , og at han havde villet armere
Helsingborg, men at der kun var det gamleBatteri, fordi
Aarstlden forhindrede betydeligere Arbeider, og fordi
Kronprlnds Frederik ved Sammenkomsten med Kongen
havde viist sig lunken mod svensk Befæstning i oresundetU). Herfor taler ogsaa den Interesse, som Sverrig
maatte have af at afholde den engelske Flaade fra Ostersoen, og at man ikke kan nægte, al den svenske Konge
lillrods for sin ustadige Charaeteer dog i Almindelighed
stemmede for en æl'lig Politik. Hvorledes dette nu end
forholde.' sig, kom desværre den engelske Flaade samme
Dag, den val' passeret Kronborg, omtrent ved Middagstid
usvækket til Ankel's mellem Hveen og KjUbenhavn.
I Hovedstaden var Alt i en patriotiskBevægelse, som
ved Synet af Fjenden udbrud i lydelig Begetstring. De
meest begavede Videnskabsmænd og Digtere oplivede de
nationale FUleiser ved Skrifter og Folkesange, der gledede
af Fædrelandskjærlighed. Rigmændene lagde denne for
Dagen ved betydelige Pengeoffre; Studenterne og den
*) Allens "Haandbog i Fædrelandets Historie 1840", Side 555-6
og "Slaget paa KjlJbenbavns Rbed" i "Dansk FolkekaIender"

for 1842, S. 55.
**) Tbiers IT. 402-4,

(28)
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unge Handelsstand samlede sig i frivillige Corpser. All
kappedes om at hjælpe Lil aL fuldende de Forsvarsanstalter
del' skulde værne, om Hovedstaden; kort All vidned
allerede nu om, at Fædrenes Aand ei var uddnd.
- Allerede samme Eftcrmiddag, som den fjenutligt
Flaade ankrede udenfor KjUbenhavn, recognoscerede de
engelske Admiraler ombord i Luggeren Lark Forsvarsanstalterne, hvorefter del'. om Aflenen holdtes et Krigsraad,
i hvilket Nelson tilbud sig med 10 Linieskibe og Flaadens
mindre Krigsfartnier at Udelægge den danske Defensiouslinie
i en Time. Omendskiundt Parker hertil gav ham
/
12 Linieskibe, viste det sig dog snart, hvor pralerisk
delle Lufte var , og at Parker havde skjællig Anledning
til at finde Timen ." dj ævelsk lang"*). I delte Krigsraad
blev imidlertid ingen endelig Beslutniug tagen om, hvorledes Angrebet skulde foretages, Om Natten ledede Nelson
personligt Oplodningen og Afmæs'kningen af Farvandet,
og om Tirsdagen loretoges en ny Recognoscering, efter
hvilken det blev besluttet at angribe Syd fra. FUI'st val'
del' nemlig foreslaaet at begynde Angrebet paa Defensionens nordlige FlOi; men dette modsatte Nelson sig med
det træffende Udtryk, "at det vilde være at tage Tyren ved
Hornene U)". Ousdagmorgen flyttede hele Flaaden sig KjUbenhavn paa 1I / '/. MiiI nær og ankrede paa Nordvestsiden af
Middelgl·unden~n). Samme Formiddag foretog Nelson med
Fregatten Amazon den sidste Recognoscering, og da han
val' kommen tilbage derfra, lettede han henimod Kl. 4
-) J. AaU's "Erindringer, som Bidrag til Norges Historie" I, 42,
**) "Dansk Folkekalender" for 1842, S, 59.
*-) James lU, 98. BardenOeth omtaler Ikke denne Fremrykning

af den engelske Flaade I sin "mllitalre Beskrivelse af Slaget",
Men det er rimeligt, nt James's Beretning om Flaadens Letning og denne iiivrigt uvæsentlige Forandring af Pinds er til.
forladelig.
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om Eftermiddagen med laber Kuling af nordlig Vind med
de til Angl'ebet bestemte 36 Skibes) J medens Parker fOI'blev til Ankel's med 8 Linieskibe og 9 mindre Krigsskibe*,<I) Nordvest for Middelgrunden,
FUrt af Fregatten Amazon, Capilain Riou, og under
stadig Signalering af Dybderne, passerede Nelsons Eskadre
heldigt det i Forveien oploddede, nu med Smaaskibene
afmærkede Hollænderdyb , og ankrede heuimod Kl. 8
ligeoverfor Parkers Division paa den sydostlige Side af
Middelgl'unden omtrent 1/2Miil fra den danskeDefensions
sydlige FIOi.
Fra Striekers Batteri kastedes om Aftenen nogle
Bomber for at forurolige Fjenden. Paa den lange Afstand er det imidlertid ikke rimeligt, al Bomberne kunne
have udrettet stort, men da Ammunitionen allerede val' vel
.) James ID, 98. Bardenåeth anslaaer S. 4 Nelsons "Eskadre til
38 Skibe, hvortil om Aftenen sUldte 8 Kanonbaade.
••) Parkers Skibe vare fOlgende:
Adm. SirHyde Parker,
Linieskibet London,
98 Kan., 750 Md. { Flage. W. Dornett,
Capt. R. W. Otway,
St. George, 98
Warrior,
74
Defence, 74
Saturn,
74
RamlIlies , 74
Raisonable, 64
Veteran,
64
Desuden 9 mindreSkibe,80

Capt. T. M. Hardy.
C. Tyler,
Lord H. Paulet,
R. Lambert,
'
J. Taylor Dixon,
J. Dllkes,
A. C. Dickson,
500 750
650
650
650
650
500

-
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Den eng.Reservehavde 700 Kan., 5460 Mand; desuden havde Sklbene DerI.' Karonader , som de engelske Skibe altid flire. uden
at de beregnes i de officielle Angivelser overArmeringen. De~
har ikke været til at erfare, hvormange Mand hvert Skib har
havt ombord paa Slagets Dag, paa hvilken en Deel Folk vare
afgivne til Nelsons Skibe. Den anfilrte Besætning er den
reglementerede, der næppe kan have været synderllgt forskjelligt O'a det virkelige til Skibene hlIrende Antal.
(28*)
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anvendt, hvis Fjendens Nattero derved forstyrredes, maa
del beklages, at man ilaud maaue ansee denne spildt,
fordi Fjenden val' over 5000 Alen fra Batteriet, En nyere
Historieskriver har berettet , al Bombernes Fald nær ved
de engelske Skibe bemærkedes fra Blokskibet Provesteen.
men at del ikke blev meldt derfra, fordl Communicalionen
med Land af den iherstcommandel'ellde var forbuden *),
I de Commandø- og Parotboger (deriblandt den af Fiseber
og hans Adjulant, Premierlieutenant J. Uldall, egenhændigt
underskrevne), som opbevares i Admiraliletsarcbivel, tindes
intet saadant Forbud anfurt ; men selvom en saadan Befaling havde været udstedt, burde den dog ei anvendes i
et saa vigligt extraordinairt Tilfælde. Forholder det sig
derfor virkeligt, som hiin Berelning siger, maalle Skylden
for al have undladt en saa vigtig Melding rammeProvesteens
Chef. Forfalleren hal' imidlertid ikke angivet sin Hjemmel
og ei heller anfort noget Beviis fOl' sit Udsagn.
Om Natten undersagte Nelsons Flagskibschef paa
St. George, Thomas Mastes'man Hardy, med en lille Jolle
Dybden langs den danske Linies sydlige Fltli**), og derved
erholdt Nelson en Kundskab om Farvandet, som vi senere
ville see ham benytte med sin sædvanlige Dygtighed. Beklageligt er det vist, at en saadan Undersugelse kuude finde
Sled***J. Journalerne og Parotbogerne vise, al del' saavel i
denne som i de foregaaende Næuer el' blevet patrouilleret
langs Defensionslinien, og del maa saaledes regnes lil el
særdeles Uheld, at Hardy uhindret kunde foretage denne
Undersogelse, der rimeligvits foranledigede, al ikke flere
af de fjendtlige Linieskibe kom paa Grund vedOpseilingen
til Angrebet.
*) "Dansk Folkekal ender" , 1842, S. 60.
-) James m, 99.
...) For at undgane den Larm , som Loddets Udkastning I Vandet
gjOr, brugte Hardy en Pligtstok til Oplodningen.
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Ligesaa uheldigt val' det, at man denne Nat -ikke \
kunde benytte den dertil gunstige Vind til at sende Brandere
mod Fjenden, da man desværre ingen saadanne havde i
Beredskab, Grunden ' hertil maa vel tildeels suges i det
Hastværk , hvormed Forsvausanstalterne maatte drives;
usandsynligt el' det imidlertid ikke, at Kronprindsens
Tænkemaade hal' været mod Anvendelsen af disse unægteligt afskyelige Krigsredskaber. Saaledes tik imidlertid
Fjenden Leilighed til at forskaffe sit Mandskab Hvile til
Slagets Anstrængelser.
Anderledes forholdt det sig derimod paa de danske
Skibe, hvor man havde fuldt op at gjore med Organisationen og lndexerceringen af det saa kort i Forveien
sammenbragte Mandskab, der nu skulde kæmpe imod
Burepas meest udmærkede Sofolk, hvoraf de fleste havde
været en Række af Aar ombord i deres Skibe.
- Lader os imidlertid endnu kaste et Blik paa disse
Masser, del' stode truende mod hinanden. Paa dansk
Side laae i en Linie fra Syd til Nord fUlgende Skibe:
58 Kan., 529 1IId. Capt. Lorenz Fielderup Lassen,
52
300 - Fridericb Christian Rlsbricb,
20
211 - Captltnt, Christian Tbestrup Egede,
221 Carl Adolph Rothe,
20
425 - Capt. Ericb Otto Branth,
54
176 - SUnt. Silren Siernesen Sommerfeldt,
~'værdfisken,
18
223 - Prltnt. Jens Erich Haucb,
22
Kronborg,
175 - Sltnt, Jocbum Nicolay 1IIllller,
18
Hayen,
88 - Captl. Hans Baron Holsten,
Elven,
10~ 357
{Commandeur Joban Olfert Fischer ,
60 Dannebroge,
Capt. Ferdinand Albrecht Braun,
214 - Prltnt. Tbomas Fasting ,
AggershuUB ,
20
129 - Sltnt, Peter WilIpJDoes,
Flaallebat. Nr. 1, 20
533 - Capt. Frederik Carl Ludvfg Harboe,
~'jælland ,
74
241 - Hans Henricb Koefoed,
CharlotteAmalia,26

Priioesteen ,
Wagrien ,
Rendsborg ,
Nyborg,
Jylland,

') Elvens Journal i

Admlr~tetsarcblvet.
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Søheslen,
Holsteen ,
Indfødsretlen ,
Hjælperen,

18 Kan,
60
64
16

178 Md.
400 394 269

Prltm , Bernhart mricb MIddelboe,
Capt. Jacob Arcnfeldt,
-- Albert de Thura ,
Prltnt. Peter Carl LIllienskioid.

Den danske Defension i Slagel 630 Kan. 5063 Mand,
Fra Land sendles under Slagel
ombord i Skibene
171 lait 5234 Mand.

---

Defensiousliniens egentlige Styrke vare allsaa de
o Blokskibe Provesteen , Wagrien, Jylland, Danuebroge
og Indrodsretten saml de 2 Linieskibe Sjælland og Holsteen. Sjælland val' del sinrste af dem alle, havde
74 Kanoner og val' ogsaa det bedste, kun 14 Am' gammelt,
medens alle de andre paa Holsteen nær ~a re saa gamle,
al de ei kunde bruges i Soen; Wagrien var del mindste
og havde klin 52 Kanoner. Paa Dannebruge valede
Commandeur Fisehers Stander , og læt bag ved den laa
den lille Corvet Elven, dCl' val' Bepetiteur, del vil sige,
den skulde gjentage alle den Commanderendes Signaler,
for at de kunde sees fra hele Linien. Dannebroge og de
nordligere Skibe, undlagen Holsteen og Sjælland, laae
med Forenden mod NOI'd, hvorimod de sydligere vendle
den modsatte Vei, Da disse 7 Skibe ikke vare tilstrækkelige til at danne saa lang en Linie, og man IIU engang
meente, at det val' nedvendigt at lægge de 2 Blokskille ,
der endnu vare lil Disposition, i Indlnbet til den indre
Rhed, havde man maauet lægge 7 Freqauer og Pramme
tilligemed et Flaadebaueri ind i Linien, skjondt de kun fUI'le
16-26 Kanoner hver. Desuden·laae Cavalleriprammene
Aggershuns og Nyborg tæt indenfor Linien for at understotte
de svageste Punkter, Disse Pramme vare ligesom Repetiteuren forsynede med Seil; men af de i Linien liggende
Skibe, med Undtagelseaf det nordligste, Defensionsfregatten '
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Hjælperen, og Cavalleriprammen Bendsborg , vare ingen
i seilbar Stand,
Cent1'Um dannede Commandoskibel med sine Secundanter Hayen mod Syd og Flaadeballeriet mod Nord, og
bag ved disse laae Aggershuns og Elven, Kronborg og
Sværdflsken forenede Centrum med den sydlige FlUi,
som bestod af Jylland, det lille Bendsborg , som assisteredes af det bagved liggende Nyborg, Wagrien og Provesteen. Nord for Flaadebatteriet laa Sjælland, som ved
Charlotte Amalia og Sohesten blev forbunden med den
nordlige Fliii , del' dannedes af Holsteen, Indfodsretten
og Hjælperen.
Foruden denne StYl'ke laae endnu desværre kun tilliden
Nytte de 2 store Blokskibe, Elrphasuen paa 74 Kanoner
med 419 Mand, Capitain Philip Gerhart v. Thun, og
Mars paa 64 Kanoner med 364 Mand, Capitain Niels
Sehestedt G'yldenfeldt, i Indlobet til den indre Rhed, og
længere inde hele den seilbare Eskadre, som bestod af
to 74 Kanonskibe , Danmark og Trekroner , Fregatten
his paa 40 Kanoner, Briggerne Sarpen og Nidelven
med 18, elleve Kanonbaade og 1 Kutterv). Naar vi hertil Billes Eskadre bestod af:
74 Kan" 660 Md., Comcapt. Steen Andersen Bille,
74 567 Peter Riegelsen ,
40 336 - Capt. Peter Caspar Wessel Brown,
18 85 - Captl. CarIF.Fabritiusv. Tengnagel,
18 84
Joban Gether,
2 70 - Prltnt. Christian Hoblenberg ,
2 70
Lars Fabricius,
staværn,
2 ·70
Nicolay Juell,
Flensborg,
2 70
ConradChristopber v.Deurs,
Mendal ,
2 70
Georg Flemming Lercbe,
Langesund ,
2 70
Bolle Wilhelm Erlcbsen,
Aalborg,
2 70
Tbevls Wllde,
Cbrlstlansund, 2 70
Sltnt, Conrad Grove,

-) Commandeur
Danmark,
Trekroner,
Iris,
Sarpen,
Nidelven,
Odense,
Stege,
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regne Battenet Trekroners 66 Kanoner og 931 Mand,
som Major Soren Johan v. Meyer commanderede, var
altsaa hele Reserven armeret med 456 Kanoner og bemandet med 4236 Mand. Batteriet Chrislianus Sextus
paa Nyholm havde 44 Kanoner og 2 Moriet'et' , Qvintus
26 Kanoner, 9 MOI'let'et' og Houbitser, og Strickers
Batteri 8 Kanoner og 2 Morterer] men disse bleve, paa
nogle faa Skud nær, paa Slagels Dag ikke heller brugte,
Den fjeIldlige Styrke bestod i den Orden, Angrebet
skele, af:
Liniesk. Edgar,
Polyphemus ,
Isis,
Bellona,
Rossel,
Ardent,
Elephant,
GlaUon ,
Ganges,
ilIonarch ,
Deflance ,

Fregat Amazon ,
Desirr e ,
Blanche,
A1cmene,
Jamaica,
Corvet Dart,

-

Arrow ,

Brig Cruiser,
- Harpy,
Nakskov,
Nykjllbing,
Wlborg,
Le petit diable,

2
2
2
6

74 Kao., 650 Md" Capt. Georgc Mllrrny,
500 John Lawford,
400 James Walker,
74 650 Sir Thos. B, Thompson,
650 William Cuming ,
74 64 500 Thomas Bertie ,
74 _ 650 _ {Vlceadm. Lord Nelson,
Capt. Tbomas Foley,
54 420- Capl. William BUgb,
74 050 ThosFrancis Fremantle,
74 650- Jarnes Robert Mosse,
74 - 650 _ 5Contrend, Thomas Graves,
) Capt, Ilichnrd Retallck,
280 38 Capt. HenryRiou,
36 250 HenryInman,
36 250 Grabam Eden Hamonu ,
32 220 Samuel Suuun ,
24 180 Jonas Rose,
24 140 John Ferris Devonshlra,
24 140 WiIlium Bolton l
18 100 James Brisbane,
18 100 William Birchall,
64 50 -

Kan., 70 Md., SItnt. Christian Carl Lous,
Nicolay WullI' ,
70
70
Jens Berlin GiiJdvad,
20
Andreas RaasliilI'.
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Brand. Zephyr*),
14 Kan., 50 Md.,
50 Otter*),
14 45 Bomb. Dlseovery,
12 Sulphur,
12 45 45Heda,
12 Explosion,
12 45 Zebrn,
12 '45 -Terror
10 40 Volcnno,
10 40 450 6 Brigger li 12-16Kan., 84 -

og
og
og
og
og
og
og
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2 Morterer,

2
2
2
2
2
2

Den engelske Styrke i Slagel var allsaa: 1192 Kanonere'),
14 MOl'tel'el' og 8885 Mand. Linieskibet Agamemnon, l Brig,
nogle Luggere og Kuttere kom ikke til at deeltage i Slaget,
deels fordi de brugtes som Mærkeskibe i Hollænderdybet,
deels fordi de ikke kunde komme Sonden om Middelgrunden, hvorfor vi heller ville regne dem til Reserven.
Nelson havde saaledes 7 Linieskibe af samme Storrelse
som Sjælland, del' val' de Danskes eneste 74 Kanonskib
i Linien, og 4 andre paa 50-64 Kanoner , desuden
4 Fregatter paa 32-8 Kanoner , 3 Skibe paa 24 og
17 paa 10-18 Kanoner: Hans Flag havde fOl' vaiet
paa St. George; meu da delte stak fol' dybt lil at kunne
bruges her, havde han helst det paa Elephanl og ladet
sil egentlige Flagskib blive ved Beserven.
Til denne regne vi foruden Agamemuou og de som
Mærkeskibe brugte Farturer de 8 Linieskibe og 9 mindre
Fartuier , SOIll Parker havde beholdt, NOI'd for Middclgrunden , ,og hvormed han truede Defensionens nordlige
Flui. Parker sendte Dagen fOr Slaget Nelson en Deel af
sine Skibes Besætninger til Forstærkning tilligemed flere
armerede Fartnier bestemte til Entrlug.
") Disse vare armerede og brugtes i Slaget som Krigsskibe.
"") Iblandt Knnonnntnllet er ikke nnfOrt et ikke ubetydeligt Antnl

Karunader.
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Saaledes skulde 5234 tildeels unvede danske Mænd
med 630 Kanoner kæmpe mod 8885 brittiske Veteraner ,
del' havde 1206 Stykker Skyts; og medens de Danske kun
havde en Reserve af 456 Kanoner og 4236 Mand, bestod
-Fjendens af 800 Kanoner med over 6000 Mand. Foruden
denne betydelige Overmagt , saavel i Kanonernes Antal
som Besætningernes Storrelser , havde. den engelske
Eskadre det vigtige Fortrin fremfor den danske Defension,
al den som mobil Angriber kunde vælge den bcqvemmeste
Tid iii at overvælde enkelte Dele af den fastliggende
danske Linie. Ogsaa kunde Fjenden, naar det giol'des fornndent, blot ved at svale Skibene vende den anden Bredside
mod den danske Ild, medens de fortulede danske Skibe blot
kunde slaae med den ene Side og maaUe flytte Kanonerne
fra den bortvendte Side, naar disse skulde bruges, et
Arbeide, som man ei paatager sig, fl)l' det forst brugte
Skyts el' udelagt. ug SOIll da i Almindelighed el' besværligt. eftersom man fl.ll'st maa bortrydde Stumperne
af det Udelagte.
- Endeligt oprandt den i de danske Aarbl)gel' stedse
uforglemmelige SkJf!!!!!!!:sdagsmorgen. Allerede Kl. 5
kaldte Fischer Mandskabet under Vaaben ved at give
I Signal til klart Skib, medens Fjenden i al Magelighed
ordnede sine Skibe og spiste sin Frokost. Nelson havde
I her aller Fordelen, som han klngtlgt benyttede. Forst
Kl. 8 satte han sine Folk i Bevægelse, Da samlede han
Skibscheferne om sig og anviste hver den ham i Slaget
bestemte Plads. Fischer havde ingen anden Instruction
at give sine Skibschefer end at holde sig til det Yderste
paa deres ubevægelige Post. At han har benyttet de
Time.', man ventede paa Fjendens Angreb, til personligt
at. besoge sine Skibe og opmuntre disses ukrigsvante
Mandskaber ved nogle passende Ord eller Lil at styrke
sine Folk, som Juel og Tordenskjold altid gjorde, ved
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gudelig Andagt, hvortil Holtidsdagen desuden særligt
opfordrede, findes desværre ikke anfort i de opbevarede
Skibsjournaler, omendskiendt det ikke kan nægtes, at
dertil havde været Tid, da Fjendens Bevægelser ikke
kunde skee saa hurtigt, at de ikke itide skulde have
advaret Somandsoiet, naar Angrebe! val' at vente.
Vinden, som Dagen i Forveien havde fUiet den
brittiske Helts Seilads gjennem Hollænderdybet, val' ham
ligesaa gunstig den 2den April; thi den blæste fra den
modsalte Kant, S. O. til S, S. O., med Bramseilskuling"),
saa at, da Angrebet skele Syd fra paa Ostsiden af den
danske Linie, denne dækkedes af Fjendens Rog, hvorved
det blev vanskeligere at sigte paa de forbiseilende Skibe.
Kl. 9'/2 gav Nelson Signalet til at leue; og et
Qvarteer efter vare hans [årste Skibe under Seil.
Edgar mrtc med Mæl'sseilene paa Rand majestætisk de
engelske Skibe mod den danske Defension, Kl. 10 1/ 4
vaiede Fisehers Signal til at begynde Slaget, saosnart
Fjenden kunde naaes. Kl. 101/ 2 aabnede derpaa Provesteen en velrettet Ild **) mod Edgar, som ogsaa under
Forbiseilingen tik en kraflig Hilsen af de nvrige danske
Skibe; men skiondt den stolte Brille intet SVal' blev dem
0) I Fiscbers Rapport, BardenIletbs Beskrivelse, Ilere af de danske

Skibsjournaler og de engelske Beretninger angives Vinden at
have været S. O., medens den I nogle danske Journaler er
anfiirt for S: S. O. Det Rigtige er udentvivl , at Angrebet begyndte med S. O. Vind, men at denne blliere op ad Dagen trak
sig sydligere, mod Aflen endog Vesten for Syd.
C1_) Det filrste Skud skete fra underste Batteri og var rettet IIf \
dettes Commandeur, Premlerlieutenant Michael Johan Petronius Bille, en SIlnnesOn af hlinAdmiral Michel Bille, der havde
deeltaget I hele Frederik den Fjerdes Krig, været Skibschef I
Colbergerhelderslaget og i Slaget under Pommern 1715 og
som Holmens Chef under Christian den Sjette havde Strid med
Danneskjold.
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skyldig, lod han sig dog ei opholde deraf, men sogte
sin anviste Plads ligefor det Ste Skib i Linien, Sværdfisken, hvor han stoppede for el Sværanker agter fra,
saaledes som ogsaa de andre engelske Skibe gjorde, naar
de vare komne paa del dem anviste Sled. Edgar laae nu
saaledes, at det kunde beskyde Jyllands Lanring med sine
agterste Kanoner, Sværdflskeu med de midterste og Kronborgs Boug med de forreste, Etter Edgar fulgte Agamemllon, men ikke med samme Held; da den havde lagt
fur nær Middelgrundens sydostlige Side, kunde den ikke
klare denne; men maatte igjen ankre og kunde siden
uagtet al anvendt Varpning ikke overvinde Modvinden og
den sydlige SII'Um. Derved blev Nelsons gamle Skib, i
hvilkel endnu mange af hans fUl'sle Vaabenbrndre vare,
udelukkel fra al deeltage i Slaget. Polyphcmus og derefter lsis kom nu fur TOIII'en; det fUl'sle stoppede strax
skraaes fol' Defensiunslinieus sydligste Skib saaledes, at
det kunde anvende sin hele Ild mod Pruvesteeus Boug ;
lsis ankrede noget nordligure saaledes , at del med sine
agterste Kanoner beskjod PruvesteensLauring og Wagl'iens
Boug metl de forreste. Enel' disse Skibe fulgie Bellolla
og Russet; iueu tie ragede paa Middelgrundens vestlige
Side og bleve staaende med Bredsiderne mod Provesteen.
Wagricn, Jylland, Bendsberg og Nyborg; dog kunde
de skjåndt ei paa sau nær Hold bruge deres fulde Styrke
mod dem, saa al de maa belragles som Deeltagere i
Slaget"). Del mindre dybtstikkende Ardent indlog herefter uden Vanskelighed sin Plads ligeoverfor Jylland.
Nn bruste Commandoskibel ELep/101l1 frem mod det
danske Centrum paa en for dets stolte Flag væl'dig
Maade. Ved Hjælp af Hardy's tidligere omtalte Under-) James angiver (III, 102) Bellena's og Russets Afstand fra den
danske Linie under Slaget tU 450 Yards (675 Alen); medens
vore Beretninger anslaae denne tU 13-1400 Alen.
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sngelser i Farvandet skinnnede nemlig Nelson strax, al
Bellona og Russel stodc paa .den vestlige Side af Middelgrunden, hvorfor han seilede paa Bagbordsiden af disse,
og ankrede saaledes, at Elephant beskjod Dannebroges
Boug, medens Glauon i hans Kjulvaud posterede sig paa
det danske Commandoskibs Lanring ligeoverfor Hayen og
Elven. Efter disse fjendtlige Skibe fulgte Ganges samme
Vei og indtog sin Stilliug' tvers for Sjælland, saaledes at
det kunde beskyde Dannebroge og Flaadebatteriet med
sine agterste Kanoner og bruge sil andel Skyts mod
Sjælland, hvis Laaring blev beskudt af Monarch, som
tillige aabnede sin Ild mod Chal'1011e Amalia. Tilsidst
sluUede Defiance, hvor Graves Flag vaiede , den engelske
Linieskibslinie, det stod fOrsl el Qvarteer paa Vestgrunden,
dog saaledes, at det kunde bruge sin friske Ild mod
Provesteen; men da del igjen .! ar blevel flot, seilede det
Nord efter og stoppede, saaledes al det kunde beskyde
Dannebroge med -sine agterste og i Forening med Ganges
og Monareh ogsaa Sjælland med sine forreste Kanoner.
Fregatten 'Desiree val' imidlertid ankl'et Syd for
Provesteen, Nord for det gamle Batteri, saaledes al det
skjnd Blokskibet langskibs paa Bagbordsside, medens eD
Brig secunderede den heri paa Styrbordssiden, Tre andre
Fregaller: Amazon, Blanche og Alcmene , 2 Corvetter,
Dart og Arow, og Branderne Zephyr og OUer lagde
sig nordligst foran Indfodsrettens Boug og tvers for
jælperen,
Bombardererne ankrede Osten og midt for liniekibene og kastede over disse og Defensionen Bomber
od Land og den seilbare danske Eskadre; dog uanede
un enkelte Nyholm og den nærmeste Deel af Staden,
g dette uden al derved foraarsagedes nogen synderlig
kade; paa Linieskibet Danmark og Batteriet Trekroner
ræbtes 4 Mand ved de engelske Bomber. Sildigere ,
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efterat den danske Linie val' brudt, brugte Bombardeerskibene ogsaa deres Kanoner, hvor de kunde komme til.
Fregatten Jamaica og Briggerne Cruiser og Harpy
lagde sig fl)rst ligefor Prammene Bendsberg og Nyborg,
men .anvendte sildigere ligesom de andre Smaaskibe
deres Skyts, hvor de saae Lellighed derul. Især bleve de
Udelæggende, da nogle af de danske Skibe havde maattet
forlade deres POSl; thi da lagde de sig tæt ved de ledige
Pladser og brugte deres Kanoner langskibs mod vore
Skibe.
Paa den beundringsværdige Rolighed og Præcision,
hvormed de engelske Skibes Maneuvrel' udfurtes , kunde
man see, atdisse lededes af ovede og kyndige AnfOI'el'e,
og det maa lndrnmmes, at det under en velvedligeholdt
fjendtlig Ild i et snevert og ubekjendt Farvand med :en
stærk Strnm ingen let Opgave var al indtage den fordeelagtige Stilling, som Enhver vidste at finde, hvorved
de tildeels beskjede de danske Skibe skjons langskibs.
At Agamemnon og nogle af Suiaaskibene ikke kunde
komme forbi Middelgl'unden, kan alene tilskrives Vind og
Strnm , ligesom Bellonas og Bussols Uheld blot hidrorte
fra de bekjendte Mænds ringe Kundskab til Grundene.
Naar man betænker, at disse Lodser tildeels vare
fremmede Koffardimænd , del' vare antagne i England,
da man nok kunde indsee, at ingen indfedte Lodsen
vilde være at erholde i Sundet, og som kun med mindr
Skibe havde erholdt deres Kundskab til det i fredeligt
Tider med Mærker forsynede Farvande, maa man snaren
undre sig over, at ikke flere Uheld fandt Sted i d
vanskelige Kongedyb , hvor del' paa Grund af de dansk
Kanoner ikke havde været den Lellighed til at foretag
Undersugeiser og anbringe Mærker' som i Hollænder
dybet.
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Medens Nelson paa denne Maade fOrte sine Skibe til
Angreb mod den danske Defensionslinie, lettede Parker
med de tilbageholdte Skibe og sogte med FOI'ce af Sej)
at krydse sig op Vesten for Middelgl'Umlell mod dens
nordlige FIUi. Dog kom Parkers Skibe fUrst i Slutningen
af Slaget til at vexle enkelte Skud med Batteriet og
Elephanten, fordi den stærke sonden Strum og Modvinden
kun tillode dem at avancere langsomt.
- Omtrent en halv Time gik hen, inden de engelske
Skibe havde indtaget deres Pladser, men henirnodKl. 11
var Slaget i fltld Gang ligefra det sydligste indtil det
l1te Skib i Linien, fra Pro vesleen til Charlotte
Amalia. De 4 nordlige vare endnu kun angrebne af
Fregatdivisionen. Den spændte stille Forventning, som
for saa kort Tid siden havde hersket, val' nu aflUst af
Stykkernes Torden og Skibenes Bragen, af AnfUrernes
Commandoraab og Folkenes travle Virksomhed. Alt var
indhyllet i RUg og Damp, og kun Glimtene fra Kanonerne skinnede igjennem snart fra den ene, snart fra den
anden Side. Og medens saaledes herude i Kongedybel
del ene Skud besvarede det andet, det ene ' Lag fulgte
paa det andet, vare KjUbenhavns Indbyggere skareviis
forsamlede paa alle de Steder, hvorfra man havde en nok
saa ringe Udsigt over Rheden for om muligt at udspeide
Slagets Gang, medens fra Kirkerne varme Bnuner opsendles for Fædrelandets Held og for de BI'UdI'e, del'
strede for dette.
Imidl~rtid ville vi, inden vi skride til at fUlge
Slaget i dels Gang, endnu engang beskue den
danske Linie for at see, hvormange og hvilke Kanoner ethvert af vore Skibe havde at forsvare sig
imod, idet vi kun angive Antallet af det Skyts, der
virkelig brugtes, a1tsaa kun det halve Antal af det,
som de egentligt havde. Dog maa det bemærkes, at
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denne Angivelse ikke kan være fuldkomment nniagttg, da
naturligviis mange Kanoner i Slagets Gang efter Omstændlghederne snart anvendtes mod et, snart mod et
andet Punkt; men man vil dog derved faae en nogenlunde tydelig Forestilling om Fjendens Overmagt.
Da del VaJ' Nelsons Plan at lilintctgjl.lre den sydlige
Deel af Defensionen , fOl' han angreb den nordlige, val'
det ogsaa de sydlige Skibe, del' fik den storste Overmagt
at kæmpe imod. Provesteen maalle saaledes stride mod
el tredobbelt, og Wagrien, Nyborg, Bendsberg og
Jylland mod et dobbelt Antal Kanoner. Prtioesteen udholdt ncmlig ikke blot fUl'sl del glatte Lag af de forbiseilende Fjender, men kæmpede derpaa med sine 29 Kanonet" mod 90, nemlig: 32 fra Polyphemus, 12 fra Isis,
20 fra det paa Grund siaaendeRusselog 26 fra Desiree og
en Brig, hvilke sidste 2 beskinde det langskibs; desuden
maatte del i et Qvarteer udh~lde Deflances 37 Kanoners
friske Ild, medens delle Skib var paa Grund. Waqrien
havde kun 25 Stykker al sætte imod 13 fra Isis, ~7 fJ'a
det Nord for Russcl siaaende Bellona, i All 40. De svage
Pramme, Relldsborg og Nyborg med 20 Stykker Skyts
bleve beskudte af 40, ncmlig: 10 fra Bellona og 30 fra
Jamaica, Cruiser og Harpy. Jyllands 27 Kanonerkæmpede
mod 62, nemlig: 32 fra Ardent, 13 fra Edgar og 17 fra
Bussel,
De Nord for dem liggende Skibe havde vel ei saa
stor en Styrke at forsvare sig imod; men Fjenden var dem
dog overlegen. Saaledes havde Sværdfisken og Kronborg kun 20 mod 24 f,'a Edgar og 8 fra en Brig; det
danske Commandoskib Dannebroge med sine Seeundanter , Hayen og Flaadebaueriet, Repetiteuren Elven
samt Prammen Aggershuus, hvilken sidste laa indenfor Linien, havde tilsammen 67 Stykker, men bleve
beskudte af det fjendtlige Admiralskib Elephant, Glatton,
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Ganges's 10 agterste Kanoner og en Brig , hvilke tilsammen havde 82 Kanoner, og da Defiance kom saa Mit
op, retlede del ogsaa sine 18 agterste Stykker mod dem,
hvorimod del brugte sine 19 forreste mod Sjælland og
Chad olle Amalia, som allerede i Forveien havde nok al
gjol'e, da de kun havde 50 Kanoner mod Ganges's,
Monarebs og en Brigs 72 Stykker,
- Strax i Begyndelsen af Slaget havde Bille stillet
sin Næslcommanderende, Capitain Christian Walterstorlf,
med de ham underlagte 11 Kanonbaade Lil Fisehers
Disposition. Denne beordrede dem at anbringe deres Ild
mellem de danske Skibe, især hvor del var muligt al
skyde Fjenden langskibs; men da del snart viste sig, al
Kanonbaadene paa Grund af Stillingen ikke alene ei kunde
gjol'e delle, men endog som slevnbevæbnede ved at bruge
Skytset mod Fjendens Bredsider udsalte sig fol' selv at
blive beskudte langskibs, beordrede Fischer dem allerede
tur KI. 11 al trække sig ud af Slagel, hvorved de slap
med at miste 3 Dnde og 4 Snarede.
Omtrent paa samme Tid blev Rendsborgs Tonge
overskudte, hvorved Prammen drev op paa Grunden
1000 Alen indenfor Defensionslinien; men dens Chef,
Capilainlieutenanl Egede (en Sonnesnn af den bernmte
Hans Egede) fik den snart svalet saaledes, at den kunde
bruge sine Kanoner mod Fjenden om end paa lang Afstand*). Imidlertid var det en vanskelig Opgave for den
og dens Seeundnnt, Prammen Nyborg, at forsvare det
aabne Rum, dm' nu var opstaaet mellem Jylland og
Wagrien, Eftm' henimod 3 Timers heftig Kamp havde
Nyborg KJ. 11/ 2 kun een brugelig Kanon tilbage; den
var s~nkefærdig, og af Besætningen var over 1/4 falden
~)

Ener BnrdcnOeths Beretning. AtEgl'dl' skulde have mlsforstanet
Signalet for Kanonbandene og derfor frivilligt bar trukket sig
tilbage , er næppe rigtigt.
(24)

370

1784-1807,

eller saaret. Rothe blev da nodt til at kappe sine Ånkertouge og trak sig ved Hjælp af Seilene tilbage. Dens
sildigere Skjæbne skulle vi senere omtale.
Men nu var Bendsberg ude af Stand til at hindre,
at Fjenden lagde nogle Smaaskibe hen saaledes, al
de beskjode Jylland og Wagrien næsten langskibs *).
Risbrien paa Wagrien vedblev alligevel ligesom Lassen
paa Provesteen at kæmpe uforsagt, Det var ikke fl)rste
Gang, at Blsbrich havde været med, hvor det gik alvorligt til; allerede som Cadel havde ban 1770 deenaget i
Toget mod Algier, og fra 1778- 83 VaJ' han i engelsk
Tjeneste, hvor han hæderligt deeltog i 3 Hovedbatadler
foruden flere mindre Affalrer. Lassen havde vel ikke fik
bivaanet noget Slag; men han bestod hel' godt sin Prove.
Uagtet sin store Overmagt kunde Fjenden ikke bringe
deres Skyts til Taushed , og det lod til, at de ikke saasnart vilde give sig. Paa Provesteen udbrod del' under
Slaget 3 Gange Ild; dog blev den hvergang slukket.
Men efter omtrent 4 Timel's Kamp var Skibet sammenskudt
og havde kun 2 brugelige Kanoner tilbage. Lassen lod
da disse fornagle, det tiloversblevne Krudt kaste i SUen
og gik med saamange Folk, som Fartåierne kunde rumme,
i Land. De Engelske besatte Vraget og gjorde henved
300 Mand til Fangel'. Wagrien stl'ug ei heller, ful'
Kanonerne vare Udelagte paa 3 nær; da forlod Bisbrich
med 142 Mand dct aldeles forskudte Blokskib, og da
Fjenden kom ombord, tog han vel 87 Mand lil Fange,
men fandt intet Krudt eller Skyts, da man havde sorger
for at gjore det ubrugellgt , inden ban kom. Capitainlieutenant Egede havde imidlertid med det lille Rendsberg
fra Grunden kæmpet af alle Kræfter; Prammen havde
\ 20 Grundskud, en Kugle tog Flaget bort, og da Skibet

I

*) BardenOetb, S. 8.
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nu val' ubrugeligt og næsten 1/4 af Mandskabet udygtigt
til Kamp, blev Flaget ei mere heist; omtrent 100 Mand
sendtes i Land, og Egede overgav sig med halv saa
mange. Allerede tidligere havde Jylland, Sværdfisken
og Kronborg havt samme Skjæbne, dog ikke f/)r alle
3 Skibe vare meer eller mindre udelagte, og alle Jyllands
Kanoner demonterede,
- Medens saaledes efter 4 Timm's heftig Kamp Defensionens 6 sydligste Skibe vare l.ldelagte, og det kun
var lykkedes Nyborg at redde sig fra at falde i Fjendens
Hænder, .havde man heller ikke været ledig i Centrum.
Intetsteds gik det paa denne Dag saa blodigt til som her.
Man pleier at fremhæve den Tapperhed, som vistes paa
Provesteen og Wagrien, og sandelig den fortjener at
bernmmes, Flaadebatterlets Hæder el' ogsaa med ReUe i
Alles Munde; men Dannebroge, Aggersltuus og Sjælland
Ml' ikke glemmes. Allerede Kl. 1tt /2 havde GlaUons
68-9Ddige Karonade-Granater tændt Ild i Dannebroge et).
Olfert Fischer , der allerede var saaret i Hovedet af
Splinter fra Kranbjelken, heiste nu sin Stander paa det
endnu ubeskadigede Linieskib Holsteen , medens Chefen,
Capilain .Braun, traf Anstalter til at slukke Ilden, og
som Huitfeldt fordum med sit brændende Dannehroge
vedblev at slaae mod Fjenden, saaledes sendte ogsaa nu
Braun den ene Kugle efter den anden mod det fjendtlige
Admiralskib og dels Secundanter, som eftes' Kronborgs
Overgivelse forstærkedes med Linieskibet Edgar. Men
alle Anstrængeiser vare forgjæves; Braun mistede sin
Mire Haand, hvorfor den Næsteommanderende , Capitain
Hans Lemming, overtog Commandoen. Vel lykkedes det
for en kort Tid at faae Ilden standset; men den tog atter
*) Glatton fljrte de paa saa nær Hold særdeles virksomme 689!

Karooader paa Batterierne,
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Overhaand. Da besluttede Lemming, efterat næsten l/S af
Besætningen val' falden eller saaretv), at sende saamange
Folk bort, som Fartbierne kunde rnmme, og derpaa at
overgive Skibet. lii8 Mand reddedes; han strog da og
ga\' sig tilfange med sin snarede Chef og 86 Mand. Da
Fjenden kom ombord , fandt han kun 3 ubeskadigede
Kanoner, og selv de vare fornaglede, Da ikke heller de
Engelske kunde faae Bugt med Ilden, forlod man Skibet.
Brændende drev det omkring og sprang tilsidst en halv
Time eftm' Slagets Ophor i Luften, nogle hundrede
Alen Nord for Baneriet Trekroner,
Imidlertid havde Dannebroges Skjæbne beruvet de
omkringliggende Smaaskibe deres væsentligste stoue, og
det var naturligt, at de ikke kunde holde sig længe mod
de store Linieskibe. Repetiteuren Elven og Prammen
Aggershuus rnaatte snart vige, men bleve dog frelste fra
at falde i Fjendens Hænder. Elven havde faaet 2 Grundskud, og dens Rundholdter , Takkelads og Sej) vare saa
forskudte, al Holsten indsaae , at han snart maaue overgive sig , hvis han længere forblev paa sin Post. Med
sine 5 Kanoner kunde han heller ikke udrette stort mod
de fjendtlige Linieskibe, og han besluttede derfor KI: 1
at kappe, og derved reddedes Skibet ind paa den indre
Rhed. Aggersltuus, Premierlieutenant Fa,~ting (senere
Statsrand og Chef for Marlnedepartemcntet i NOI'ge),
var noget over [(I. 1 1/ 2 i en jammerlig Forfatning. Af
alle de danske Skibe havde den, næst efter Flaadehatterlet,
SOIll vi snart skulle omtale, forholdsviis de fleste Dode
og Saarcde , nemlig OVCI' 1/3 af Besætningen, og Takkelladsen val' sna forskudt, at den uagtet sine Sej) dog ikke
ved egen lIjælp kunde kommc bort fra den fjcndtlige Ild.

I

*) Dannebruges Tab er i Slagels Beskrivelse i "Dansk Folkekalender"

eller FIsebers Rapport urigtigt angivet; Fischer bar selv i sin
Skrivelse af 28dl' November 1802 Ul KronprimIsen berigtiget det.
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Til Lykke kom da Cavalleriprammen Nyborg, efter i synkefærdig Tilstand al have maattet forlade sin Post ved den
sydlige FIUi, ved Hjælp af Stumperne af sine Seil den
forbi, og da Bothe saae dens Tilstand, glemte han sin
egen, log den paa Slæbetoug og fik den ogsaa lykkeligt
over Revshalen, men maalle derpaa atter paa Grund af sit
eget Skibs slette Tilstand slippe den; den landsatles da
mellem begge Kalkbrænderlerne , hvor den IUb fuld af
Vand. Selv kom Rothe med Nyborg efterat have faaet
Hjælp fra Billes Eskadre endelig ind til Toldboden, hvor
Prammen strax sank.
Dannebroges 2 Secundauter , Hayen mod Syd og
Flaadebatteriet mod NOI'd, vare ved Elvens og Aggershuus's Retirade blevue end mere betrængte. Ingen af
dem havde Seil , og Hayens Chef, Lieutenant Miillel'
(det, 1848 dnde som Vlceadmiral i Norge), maatte derfor
overgive sig; men del vilde Willemoes paa Flaadebatteriet ikke. Denne fyrrige Yngling, der ikke val' fuldt
18 Am' gammel, og som ikke havde været Offlcier i mere
end 7 Maanedcr, havde i 3 Timer kæmpet saa ta~perl mod
Nelsons eget Skib, at selv denne gumle Helt forbansedes;
han lagde sig tilsidst saa tæt ind under Elephants Laaring, at Mal'inel'De fra delle Skibs Hylle saarede og dræbte
mange af hans Folk; men henimod KI. 2 kunde han
ikke længere stalle imod. Desuagtet slt'Ug han ikke, men
haabende', al Strømmen vilde fOl'e ham bort, kappede
hall sine Aukertougu. Dog gik del ei , som han havde
ousket; Flaadebatteriet drev ombord i Sjælumd, og derved
blev delle, uf Ganges og Monareb allerede haardt medtagne Skib, end mere betrængt.
Sjællands Chef, Capilain Harboe, havde allerede
1781 SOm Chef for Snauen Lærken i Veslindien viist sin
kraftige Characteer mod nogle engelske Kapere, og 1798
som Vugtskibschef i Sundet udvilst god Conduite i den
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tidligere omtalte Strid med den engelske Capitain Brisac
om en norsk Slup (S. 309). FOl' at redde sig og
Flaadebatteriet ud af den fortvivlede Stilling, de vare
komne i, kappede Harboe Fortniniugen i det Haab, at
det skulde lykkes at komme udenom Batteriet ned mod
Stubben under Blokskibene Elephantens og Mal's's Kanoner.
Ved Affaldningen maatte Sjælland endnu udholde Fjendens
Odelæggende Ild agterind, og herved opstod dm' ombord
en Forvirring , som desværre gav Anledning lil en i den
danske Marines Annaler ellers ukjendt Pligtforglennnelse ,
idet Nogle af'Besætningcn, del' ansaae Alt fOl' tabt, forlod
AnfO.'el'ne herfor vare den
Skibet med Fartoierne.
Næstcounnanderende , Capitaiulieutenant Philip Schultz,
og Chefen for Soldatesken, Stabscapitain Niels v. Westerhollz, hvilke for denne ærelåse Handling med Rette bleve
domte til CassaLion og Arquelmsel'ing i Ryggen; paa
Rettersledet benaadedes de dog og hensattes paa Fæstningen Munkholm ved Trondbjem, hvorfra de ene,' 11/'1. Aars
Fængsel bleve lnsladte og landsforviste.
Vi skynde os bort fra denne beklagelige Tildragelse
for at dvæle ved den Tapperhed og Dygtighed, som
Sjællands og Flaadebatteriets Chefer ved samme Leilighed
lagde for Dagen. Belemrende hinanden, dreve de
begge NOI'd efter; omsider lykkedes det at faae Flaadebatteriet fl'i af Linieskibet; Willemoes var da saa heldig
at slippe udenom Batteriet Trekroner , og skjondt han
blev beskudt fra Parkers Division, der havde nærmet sig,
varpede han sig dog lykkeligt indenfor Batteriet. Af
alle de danske Skibe havde Flaadebatteriet forholdsviis
mistet de fleste Folk, da det af 129 Mand havde 12 dode,
34 snarede og 3 savnede, altsaa over l/S'
For at Sjælland med det stærke sonden Vande ei
skulde drive for nær Parkers Skibe, stoppede Harboe
efterat være kommet tvers fol' Batteriet for Pligtankeret
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saaledes, at han ei laa i Veien for Hjælperen, og deeltog
strax med de faae brugbare Kanoner, han havde tilbage
paa underste Batterie, i den paa den nordre FIlH endnu
levende Kamp mod Fjenden *).
$001 det vil erindres, havde' 7 mindre Skibe,
3 Fregatter, -2 Corveuer og 2 Brandere, sngt deres Plads
paa den nordlige FlOi ivers for' Fregatten Hjælperen og
ligefor Indfodsrettens Boug. De anfnrtes af den h()itansete Capitain Riou (som Iovrigt faldt under Kampen)
og havde tilfåiet de nordlige Skibe en Deel Skade.
Efterat Linien's Centrum val' ndelagt , for ågedes Modstandernes Antal. Allerede strax, da Fisehers Stander var
helst paa Holsteen, forlod Defiauce sin tidligere Post mod
Sjælland og Dannebroge og engagerede Holsteen , del'
hidtil kun havde faaet enkelte Skud fra den fjendtlige
Fregatdivision. Da Dannebroge, Sjælland, Flaadebatteriet,
Aggershuus og Elven vare bOI'Le, lagde ogsaa Ganges,
Monareb og Elephant sig i den fordeelagtlgste Stilling
mod den nordre FlOi, og saaledes bleve nu Charlotte
Amalia, Sohesten, Holsteen og Ind{odsretten beskudte
tildeels langskibs baade for og agter ind, hvorved de i
faa Oieblikke kom ud af Stand til at fOI's~31'e sig videre**).
Mod over 200 fjendLlige Kanoner havde disse 4 danske
Skibe tilligemed Hjælperen kun 95 Kanoner foruden de \
faae, som Sjælland underst6'uede dem med, og Batteriet
Trekroner kunde ei komme dem til Hjælp, fordl de laae
mellem delle og Fjenden.
Ind{odsretten havde allerede lidt meget ved Fregatternes Langskihsskydning, og Chefen, Capilain de Thura,
og en Lieutenant vare faldne. M~ldningen herom traf
*) Fisebers Skrivelse af 28de November 1802.

Zabrtmanns "Gjenlyd fra 1801" ; "~yt SIlarebiv" , I, 170-1 efter Sjællands
Commandoprotocol.
. *) Fisebers Skrivelse til Kronprindsen af 28de November 1802.
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Kronprindsen paa Batteriet Chrlstianus Sextus, og da der
hehnvedes en ny Chcf, .tilbnd sig dertil strax Generaladjutant , Capilain Jo/m ChTistian von Sehriidersee,
dCl' paa Grund af Svagelighed allerede 5 Aar tidligere
VaJ' udtraadt af Marincn.
Han steg strax i el Fartoi;
men næppe var ban kommen ombord i Indfodsretten, fUr han blev dræbt af en fjcndtlig Kugle s } ;
kort cfter maattc Skibel med 207 Mand overgives til
Fjenden. Da Charlotte Amalia val' odelagt, lod Chefen
Krudtet kaste overbord saml Kanonerne fornagle og reddede
sig med 167 Mand til Batteriet Trekroner , hvorefter
Fjenden bemægtigede sig det sammenskudte Vrag med
28 Mand. Siihesten, der commanderedes af dcn os alt
fra Vcstindien bekjendte Middelboe (S. 334), maatte
ogsaa vige for Overmaglen og stryge efterat have mislet
næsten l/r. af sin Besætning. KJ. 21/ 2 var Holsteen
ude af Stand til længere Modsland, hvorfor Fiseher bcgav
sig Lil Batteriet og fortsatte Commandocn derfra, Hjælpe1'en kunde med sine Iaae Kanoner ikkc alene holde sig
paa sin Post; den havde allerede en Deel Grundskud, hvorfol' den ved Seilenc reddede sig ind paa den indre Rhcd.
Sidst af alle danske Skibe , og fUl'sl da man ci
længere var i Stand til at bcs~I'e Fjendens heftige Ild ,
befalede Harboe al stryge Sjællands Flag; dog blev
Vimpclen, da Slagel kort efter ophurte , endnu ved at
vaie, Skarp og Krudt kastedes overbord. Kanonerue fOI'naglcdes , og alle Dnde og Sanrode bragtes i Land.
*) Til Scllriidrrsees Minde blev pan Butteriet Christianus Sextus

oprelst c('Monument, som bestauer af en afbrudt Mast uf Steen ,
hvorpaa er indhugget:
"Afkræftet paa lange Sygeleie, opflammet ved et Blik uf
Danmarks Frederik, med Fyrstens Bifalsraab indviet, foer
J. C. Schrildersee /'ra dette Sted, bekjendt med Krigers Dod,
den skjiinneste for eget Fædreland imilde, d, 2. April 1801.
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Den næste Morgen lagde engelske Fartnier til Styrbordsside, medens Harboe med sine tilbagebavende Folk forlod
det saa hæderligt forsvarede Skib om Bagbord, fordi
han ikke ansaae sig bereUiget til at uægte Fjenden at
tage Prisen i Besiddelse. Af 533 Mand havde Sjælland
39 Onde, 125 Saarede og 18 Savnede, over 1/3; kun
10 bleve fangne, 341 Mand kom friske iland; Skibet
havde 27 Grundskud, de fleste Kanoner vare ubrugelige,
hele Bagbordsside og Bougen næsten indskudle, Masterne
faldefærdige, Underræerne nedskudte, Kjettingpomperne
og Spillene demolerede, saa at Fjenden efteral have taget
det i Besiddelse saae sig nodt iii at brænde det.
Beklageligl er det, at Sjælland kunde blive Fjendens
Bytte Dagen efter Slaget, uagtel det laa indenfor Batteriet
Trekroners Skudvidde, og der paa den indre Rhed val'
en frisk dansk Eskadre samt 11 Kanonbaade. Vel kan
det næppe nægtes, at Skibet var lovlig Priis, da det havde
slrogel under Slagel; men eftersom Fjenden ikke log del
i Besiddelse rul' den næste Dag, efterat alle hans paa
Grund værende Skibe vare reddede, opfyldles ikke den
Betingelse, som den krigskyudige Nelson i sin Skrivelse
til Generaladjutant Lindholm selv opstiller for , al el Skib,
der hal' sll'ugel,_skal væl'e Pl'iis, nemlig, at Besættelsen
s~ skee umiddelbart efterat Flaget Cl' sll'Ugel. Det synes
saaledes at have været en vel vidt dreven Ærlig-hed, al
Kanonbaadene ikke om Nallen besatte og bjergede Sjælland,
fra hvilken, endog et engelsk Fal'Wi paa Grund af den
valende Vimpel havde lallet sig bortvise1». Det Cl' all
tidligere berettet, at Kanonbaadene sorterede under Billes
Cornmaudo , og desværre blev Sjælland vel laget, fordi
de 2 sæl·skilte Hnlstcommanderende generede hinanden;
Fiselier havde ei de fomndne Fartnier til al bjerge dette
*) "Gjenlyd fra 1801" S. 172 og 100,
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Skib, og Bille indskrænkede sig Lil at sorge fol' , al
Sjælland ikke af Fjenden kunde benyttes mod de Danske,
eller blev brændt saaledes , al del salte sine Landsmænd
i Fare; ogsaa foranstaltede han Mandskabel bjerget; men
henviste iovrlgt den ham fra Sjælland sendte Officiel' Lil
Fischer "),
*) I sin her oftere omtalte Skrivelse til Kronprindsen om Slaget

udtaler Fischer sig desangaaende saaledes: "Da Anellen paukorn
og ikke rettere kunde skjånnes , end nt Skibet Sjælland stod
langs Grunden, ansaae Jeg ei randeligt (hvad enten han kunde ansees at være dansk endnu eller ei) al tænke paa at Iane ham
Inden Kronen i Miirket, duels for det knappe Farvand mellem
StlJbben og gamle Trekroner, deels for Blokskibene Elephantens og
l'tIars's Sværankere , som stede i Låbet ; han desuden havde
Kjædepomper, Spillene m. m. aldeles demoleret, skulde altsaa
buxeres ind ved Fartiiier, af saadanne havde Krigslykken
kun levnet mig faa; og disse faa vare bortsendte til Hjælp,
hvor Pligt og Menneskelighed det paakrwvede. Uagtet jeg

fillle, det intet kunde være mere behagelig for hele Defensionens Besætning 1.'1111 at conservere delle Skib til skuelig
Beviia for sand Forsvar mod den bestemteste Overmagt, lod
jeg ham ligge, da jeg troede altid at kunne opbrænde ham,
naar NOden bdd det, hellere end see bam synke eller komme
pan Grund i det smalle uf Lilbet, hvor han i saa Tilfælde blev
hinderlig, saavel for den nordre Side ar Trekroners Batterl
som for Blokskibene Elephantens og ~18rs's Kanoners Virksomned. Om Natten ved Vindens Forandring observerede jeg,
at han svaiede og altsaa ei stod paa Grunden." Den næste
Dag erholdt den snarede Fischer den begjærede Tilladelse til
at gaae i Land. [denne Anledning skriver ban her: "jeg gik
endnu ombord til Chefen for LinieskibetDanmark, Hr.Kammerherre , Cornmandeurcapltaln Steen Bille, for at underrette ham
om det Samme (Tilladelsen til at gnae i Land) og anmode
hUIII at besorge det behllvende for Natlesikkerheden, saavel for
Trekroners Batteri SOIll det ovrige af Defensionen; tillige var
mit Forsæt at tale med bemeldte III'. Kambr. , Cummnndeureapltuinen om Muligheden af at buzere Orlogsskibet Sjælland
indell [{ranet'
men denne Deel af det, jeg egentligt "ilde
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- Dog - vi vende lilbage for al see Enden paa ,
Slaget, og bede Læseren fOlge os til Parkers og Nelsons
Skibe. Allerede da Parker i Begyndelsen af Kampen
havde seer, al Agamemnon ikke kunde naae sin POSl, og
al Bellona og Russel vare paa Grund, havde han beordrel
de 3 bedst krydsende Linieskibe, han bavde beholdt hos
sig, Defence, Ramillies og Veleran, al de, saasnarl de
kunde naae op, skulde underlægge sig Nelsons Commando.
Men da han henimod Kl. 1, efterat Kampen havde varet
flere Timer , uagtet Angrebets Heftighed og Overmaglen
endnu fandt Slagel uafgjort og den danske Ild vel vedlige
holdt, medens t.le 3 til Undsætning bestemle Skibe endnu
vare langt lilbage, og da han selv intet Haab nærede OlU
al kunIle uaae op mod Vind og Strom, begyndte han al blive
betænkelig. Delle val' ikke saa forunderligt for en Mand,
hvem det vigtige Hverv al eplose del neutrale Forbund
val' anbetroet. FOl' at kunne opnaae delte maatte ban
nemlig være istand til at maale sig med Hovedmændene,
Ruslaud og Sverrlg, og det kunde derfor ikke være ham
ligegyldigt, om en stor Deel af Flaaden blev odelagt eller
saa haardt medtagen, al den maaue sendes bjem. Dertil
kom, al det var ham paalagt om muligt at underhandle
med Danmark, og han haabede, al den Kamp, som nu
allerede havde varet i flere Timer , vilde gjtll'e den all
tidligere for fredelige Underhandlinger stemte danske
Regjering end mere tilboielig hertil, Han gav derfor
efter fol' sin Flagcapitains gjentagne Opfordringer og heiste
Signal, at Slaget skulde standses. At man fra dansk
Side vilde indlade sig paa en ubelimelig Vaabenstilstand,
og al Hoveddrivhjulet iii det neutrale Forbunds virksomme
Modstand saasnart skulde gaae i Staa ved Keisør Pauls
tale om. var tabt af min Hukommelse, Dette har siden været
mig Overtydning nok om min Afgangs RIgtighed."
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IJI'aUc DUd, maaue liggc udenfor den sindige Anforcl's
Berogulnger.

Mcn Nelson vovede al være sin Chef ulydig og,
istedetfur al trække sig lilbage fra Slaget, at gientage sin
Ordre til fortsat Angreb. Ilan salte Kikkerten for sit
blinde Oic med den Yuring , at han intet Signal saae;
men næppe vilde denne Undskyldning have gjældt hos
Krlgsreuen , hvis Udfaldet ei havde forhindret en saadans
Nedsættelse, Dog maa del iudrummes, al Nelson havde
nogen Anledning til sin dristige Handlemaade , eftersom
han bedre val' i Stand ti! at bedouune Kampens Stilling
end Parker. Han vidste al Bellona og Bussul ingenlunde vare unyttige Tilskuere af Slaget, at del' val' Brand
i Dannebroge , al flere af de mindre danske Skibe paa
samme Tid, Parkers Signal skulde udfores, vare i Begreb
med al forlade deres POSICI', hvorved Linien blev brudt,
og de engelske Skibe kunde komme til al skyde Blokskibene langskibs Ø), saa al al Modsland snart vilde lilinlelgjlll'es. Delte bragte ham til al paatage sig cl Ansvar,
hvis Betydning han var sig fuldkounneut bevidst, idel han
yttrede , al han endog udsatte sig for Livssll'af**).
Kampen vedblev altsaa , og vi have allerede seet ,
hvorledes hele den danske Defcnsion Syd fra til Batteriet
Trekroner var brudt. Mcn cndnu vare ikke blot Batteriet,
men ogsaa de 2 nordligste Blokskibe og Billes Division
uskadte tilbage; desuden val' det heller ikke lykkedes
Nelson at Odelægge de danske Skille, uden al hans egne
havde lidt brtydt'iigt. De overordeutllge Anstrængelser ,
han havde fordret af dem, havde svækkel dem saameget,
at den engelske Ild kjendeligt .var aftagen I Slagets sidste
Time; Elephant likjod da kun med enkelte Kanoner 0lIl 0) •
• ) Fisehers Skr ivelse af 28. November 1802, BardenOeth S. 8•
• ') Aall I, :.11.
***) Fiseliers Rapport 0111 Slagel.
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Selv de engelske Beretninger indromme, hvor medtagne
deres Skibe vare, og bvor godt del' sigtedes fra de
danske Skibe*), uagtet Mandskabet val' saa uovet, at man
maaue hjælpe sig med Mærker paa Stllleredskabernes"),
Ellers el' del i Almindelighed den hniere Reisning
og Seilene, som lide meest i en Bataille; men her havde
kun Glatton, Dannebroges Modstandel', mistet Forstangen.
og ellers ingen endog blot en Bramstang. Derimod vare
Skrogene, Undermasterne og det siaaende Gods meget
beskadigede; de fleste Skibe havde flere Kanoner demonterede , saaledes vare 9 af Glauons ubrugelige. - Dog
var det især Ardent og lsis (som havde kæmpet mod
Jylland, Wagrien og Pruvesteen) saml Monarch (der
havde havt sin Plads mod den nordlige fI'IUi), som vare
meest medtagne. Af Ardenis Batteriskyts (Karonader)
val' over Halvdelen Udelagt; det havde 75 Skud i Skroget,
hvoraf 14 vare Grundskud; Bougsprydet var borte og
Masterne faldefærdige, da Vanterne vare bortskudte, Paa \
lsis vare ligesom paa Bel/ona flere Kanoner sprungne, og
Skibet val' saa ramponeret, at det efter Slaget maaUe
sendes hjem. Monm'ch havde26 Grundskud, og Masterne
vare saa gjennemborede af Kugler, at de efter Englændernes
egen Erklæring' ved tiet mindste VindslOd vilde være
gaaede overbord. ~I VOl'fo l' ogsaa det maaue sendes hjem
med [sis 00*).
Mcnnc.~/r,ct(tbct ombord i de engelske Skibe Val'
ogsaa meget betydeligt. Vel indrumme de engelske Beretninger kun et Tab af 1200 Mand t); men Parker skal
*) Jnmes III, 109.
**) BardenIletb S. 5,
***) James III, 110, Dansk Folkekalender 1842, S, 69.
Cbronicle V, 355. Southey II, J 30.
t) James Ul, J09: 350 Dilde og 850 saarede.
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i Striden med Nelson have angivet det til 2237 Mand ~).
Nelsons Rapport angivet' 51 dude og sanrede Ofllcierer
og Civilbetjente **), hvorimod vi kun havde 32; hvis
delle Forhold anvendes paa de andre Dnde og Saarede,
synes Parkers Angivelse ei usandsynlig. Ardent havde
mistet næsten 1/6 af sin Besætning (94 Mand) og Monareb
endog 220 Mand i<i<i<), allsaa over 1/3, hvilket sidste er et
storre Tab, end det Cl' bekjendt, at noget engelsk Linieskib har havt under hele Krigen. Men selvom del' kun
var henimod 1000 Saarede , trængte Skibene dog hulligt
til Ro.
Endnu betænkeligere blev Stillingen derved, at Gange,~
drev ombord i Monm'ch, og at disse 2 Linieskibe tilligemed Defiance dreve ned under Batteriet Trekroner , del'
nu, eflerat de danske Skibe ei længer laae i Veien for
dets Ild, begyndte at beskyde dem langskibs, medens
Fregatdivisionen var kommen under Batteriets og Blokskibet Elephantens Kanonert). Bel/ona og Bussel, som under hele Slaget havde staaet ubevægelige paa Middelgrunden, behovede ogsaa Ro og Hjælp for at komme
flot; og det vilde ingen let Sag have været ikke blot for
disse Skibe, men ogsaa for alle de andre i deres nuværende Forfatning, lykkeligt at komme forbi Trekroner
og ud af det snevre og med Vrag opfyldte Farvand.
-) J. AalI I, 44. Listen i "Gjenlyd fra 1801",
--) 20 dode Officierer: nemlig 2 posteaptnlns , l Capllaln af
Landetaten, 6 Lieutenanter , 3 Maslere, 1 secretatr , 5 Ca.
delter og 2 bekjendle Mand; 48 saarede r 1 pnstcaptaln ,
1 Capilaln af Landetaten , 12 Lleutenanter , 5 Mastere, 1 Secretair, 21 Cadetter , 4 Bandsmænd og 3 Lodser (Naval Cronicle V, 354) . Vi have fraregnet Maslere, Baadsmænd og
bekjend!e Mænd, da de l vor Marine el henregnes til Otnclers.
klass en.
~) James ID, 108.
t) BardenDeth S. 10.
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Desuden val' det at vente, at de overgivne danske Skibe
kunde blive tilbageerobrede ved Fartnier fra Land eller
af de danske Kanonbaade, som nu kunde blive meget
farlige, og skulde Nelson faae den offentlige Mening paa
sin Side. som det var ham meget om at gjllJ'e for at
besmykke sin Ulydighed mod Parkers Signal, da maaue
han have Priser for at faae Navn af Selerherre. At
Kanonbaadene ikke allerede vare saue i Bevægelse i
Slutningen af Slaget, da de vistnok kunde have gjort en
Deel Nytte ved at bjerge danske Folk og beskyde de paa
Grund siaaende engelske Skibe langskibs, havde vist blot
sin Grund i de mange tilstedeværende Autoriteter. Men
det kan næppe feile, at man, hvis Slaget havde varet
længere, vilde have benyttet dem bedre,
Det har været meent, at den seilbare Eskadre med
Fordeel vilde have kunnet virke mod den medtagne
Fjende; men delte maae vi ansee fol' fejlagtigt. Paa den
Plads, den havde, kunde den ikke udrette Noget, Steen
Billes 5 Skibe dannede nemlig en Linie langs Revshalegrundens vestlige Side indenfor Batterlet Trekroner ned
mod Sextus. De kunde saaledes vel skyde ud over Grunden,
men dog ikke med nogen Virkning paa Fjenden, da der
val' over 2000 Alen til Kongedybet, hvorimod de "el
kunde dække Kanonbaadene, som, flydende over Grunden,
med denne Understottelse vilde have været i Stand til at
tilbageerobre i det Mindste de nærmere liggende danske
Vrag. For at komme til at virke med Kraft mod
Fjenden I maatte allsaa Eskadren seile Nord om Batteriet, og her kunde den ikke undgaae Parkers Skibe, som
i Slutningen af Slaget vare naaede saa Mit op, at de
kunde modtage ethvert fra den indre Bhed udkommende
Skib med deres friske Ild; men hvilkenSandsynlighed var
der da for, at 2 Linieskibe , 1 Fregat og 2 Brigger
alene skulde kunne staae sig mod 8 Linieskibe og 9 mindre
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Krigsskibe? Vi tvivle derfor meget om det af nogle FOI'fauere Anfurte, at den sukyndige Bille skulde have foreslaaet at lnbe ud med sin Eskadre *), som eftm' vor
Mening derved vilde have været ufeilbarligl opollret;
derimod Onde vi del ganske overeensstemmende med
Billes Characteer , at han har erklæret sig beredt til at
vove All, naar det ansanes gavnligt for Fædrelandet.
Men om end Eskadren ikke . directe kunde være bleven
Fjenden farlig - indireete kunde den jo vistnok være
bleven til stor NyUe ved Fanoler, Folk og anden Hjælp
- saa vare dog Batteriet og Kanonbaadene tilstrækkelige
til at gjore Fjendens Stilling meget mislig.
- Nelson tog da sin Tilflugt til en Kriqslist.
Han skrev nemlig fl)lgende besynderlige Brev, som han
sendle til Kronprindsen , ikke til sin Modslander, den
hnistoommanderende danske SUOfnCicl', der kjendte hans
betænkelige Stilling:
"Lord Nelson hat' Ordre til at skanne Danmark,
naar ingen længere Modstand gjUI'es; men hvis Skydningen vedbliver' fra dan k Side, nodes LOI'd Nelson til at
sætte Ild paa alle de flydende Batterier , han hat' laget,
uden at han formaner at redde de tappre Danske, som
have forsvaret dem.
Nelson '-t Dronte.
Ombord paa hans brittiske
Majestæts Skib Elephant, ViceadmiralnndCl' Commande
KjUbenhavns Rhed,
af Admlral Sil' flyde Parker.
d. 2. API'i11801.
Til Englændernes Brndre, de Danske"'''')''.
lJ) J. Anli I, 39. Berlingske Tidende Nr. 72, 1844.
"0) Hos Jarnes , 1Jl, 105-6, er denne Skrivelse noget anderledes

nnlUrt. Nelsons egenhændige Brev, som opbevares i det
udenlandske Departements Archiv• og SODt her er fulgt, lyder
ordret salliedes :
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Man kan ei nægte, at dette Brev var klogt affattet.
Hensigten er aabenbart. at begjære Vaabenstilstand; men
det siges ikke udtrykkeligt. Nelson onsker den l men ei
for sin egen Skyld, nei for sine Fjenders; han taler som
den, der har Magten i Hænde, ei som den, der selv er i en
misligStilling. Et saadant Sprog til Fischer, som kjendte
Forholdene, maatte forekomme latterligt; men for den fra
Krigsskuepladsen fjernede Kronprinds, paa hvis menneskekjærlige Hjerte det uden Tvivl val' beregnet, maatte det
synes hnlmodlgt, og det var klogt. Som ParIementair sendte ban sin AdjutantI Commander Sir Frederik
1'hesiger, for at overlevere dette Brev Lil Kronprindsen, .
og herved lykkedes det desværre for tidligt at standse
den danske Ild.
Efterat Parlementairen var afsendt, sammenkaldte
Nelson et Krigsraad paa sit Skib, og her blev det besluttet at benytte Vinden, medens den var god, til jo
fOr jo hellere at trække sig tilbage uden at storme Batteriet Trekroner, hvortil oprindeligt Landtropperne og
500 Matroser vare bestemte, og uden at glnre noget
Forsog mod de nordlige Blokskibe ; en Beslutning, som
afgiver endnu et Vidnesbyrd om deres mislige Forfatning.
Imidlertid var Parlementairen kommen ombord i Blokskibet Elephanten, hvis Chef v. 'llhun tillige var Vagtskibschef, og lier kom alter den uheldige Mangel paa
Eenhed i den danske Commando de Engelske til Nytte. '
"Lord Nelson has direcUons to spare Denmark , when no
longer resisting ; but If tbe firing is continued on the part or
Denmark , Lord Nelson will be obliged to set on fire all the
floating batteries I he has taken l without baving the power of
saving the Brave Danes l who have defended them.
Ilated on bonrd His Brittanick
Nelson ~ Bronte,
lIInjestys shlp Eiephant.
Vice-Admiral under the Command
Copenhagen Ronds Apri12th 1801. ofAdmiral Sir Hyde Parker.
To the Brotuers of Englishmen l tbe Danes."
(25)
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Foruden de alt lidiigere omtalte forskjellige Autoriteter
paa Kjobenhavns Rhed sorterede nemlig Yagtsldbscbefen
som saadan directe under Collegiet, medens han som
Chef for Blokskibet EIephanten var underlagt Defensionens
Håistcommanderende. Nu burde v. Thun vistnok i delte
Tilfælde ikke have handlet som Vagtskibschef, men ladet
Parlementairen rorsl fl)I'e til Defensionens Håistcommanderende, for at denne kunde have medsendt nuløre Kundskab om Slagets Stilling, end man i Land kunde have;
men delle gjorde han ikke. Muligt el' det imidlertid, at
han i Slagets Forvirring ei kjendte Fisehers daværende
Opholdssted, da dennes Stander nyligt var streget paa
Holsteen og næppe heist paa Batteriet, og at han derfor
lod Thesiger gaae samme Vei som andre Vagtskibsmeldinger, altsaa til Kronprindsen, hvorhen formodentligt
Thesiger ogsaa har forlangt at blive bragt. Nok er det,
han blev fOrt i Land af Maanedslieutenant Lundbye 0) og
traf efter de engelske Beretninger Kronprindsen ved Udfaldsporten ("at the sallyport"
rimeligvlis Porten til
Langelinie ved Citadellet, hvor Fartelet vel havde lagt til
for at undgaae Opsigt ved Toldhoden.
Kronprindsen henviste ikke Parlementairen til Fiseher,
forlangte ei heller nogen nærmere Oplysning fra denne, men
sendte sin Generaladjutant, Capitain Hans Lindholm, ud
til Nelson for al faae en nærmere Forklaring over del i
. saa ubestemte Udtryk affattede Brev. Da Lindholm kom
ombord til den engelske Admiral, val' dennes Stilling
endnu farligere, end da Thesiger sendles i Land. B"gge
Flagskihene vare nu ogsaa komne paa Grund indenfor Batteriets Skudlinie; og ikke nok hermed, Monarch
stedte ogsaa, og Fregatten Desiree ragede fast paa Middel-

00»,

*) Etephantens Journal i Admiralitetsarchivet.
**) James lU, t06.
.
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grunden, saa at i Alt 6 Skibe stede paa Grund. Han
skyndte sig derfor, saasnart Lindholm havde sat Foden
paa hans Skib, at lieise hVl:dt Flag paa Stortoppen ~ J.
Fiseher fik Ordre at holde inde med Skydningen, og
Slaget var endt. Klokken var da mellem 3 1/ 2 og 4 ~~).
Det var Nelson blot om at gjike at vinde Tid, og
han fortsatte derfor mod Lindholm sit hnittravende Sprog
om sin Menneskekjærlighed og blandede delte med politiske Betragtninger, hvorfor Lindholm udbad sig hans
Mening skriftligt. Nelson skrev da til Kronprindsen, at
han ved Parlementairens Afsendelse kun havde ladet sig
lede af Mennes kekjærlighed, han samtykkede derfor i
Fjendtlighedernes Ophor , for at han kunde udtage
Fangerne af Priserne, og indvilligede, at alle de saarede
Danske landsattes; han forbeholdt sig imidlertid at disponere over Priserne og sluttede med den Phrase, at han
vilde betragte det som den storste Sri r , han nogensinde
havde vundet, hvis denne Parlementairs Afsendelse maatte
ture til en vedvarende Forening mellem hans Monark og
Kongen af Danmark***). Med' delle Brev, som intet Nyt
0) Mars's og nanmarks Journaler i Admiralitetsarchivet.
et') Klokkeslettet . paa hvilket Slaget oJlhiirte, er forskjelligt an-

givet. Fiseher siger i sin fiirste Rapport, at han erholdt
Ordre Ul al ophlire med Fjendtlighederne Klo 4, hvorimod der I
den af ham og UIdalI underskrevne Commando- og Parolbog
er anfiirt, at dette skete ved en Oll'icier fj'a Iris 1(1. 4"2' I
Danmarks, Trekroners ' og Langesunds Journaler er anfiirt, al
Kanonaden ophlirte Klo 3 1/ 2 , i Mars's Klo 4 og i Elephantens,
at FIsehers Ordre til at ophllre med Skydningen modtoges
Klo 4.
- ) Udenlandsk!' Departements Archiv opbevarer ogsaa dette Nelsons
egenhændige Brev, ordret saalydende:
"Lord Nelsons object in sending on shore a flag of truce
is humanlw , lherefore consenis that bostillttes sball cease,
till Lord Nelson can lake his prisoners out of tbe Prizes, and
he consents to land all the Wounded Danes and to Burn
(25 V )

-
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indeholdt, vilde ban igicn sende Thesiger i Land, hvorimod han henviste Lindholm til Parker. Men Lindholm
foretrak selv at bringe Kronpriodsen Brevet og at ind-o
hente nærmere Ordre. Denne sendte ham ombord til
Parker med den Erklæring, at Danmark samtykkede i en
Vaabenstilstand fol' at underhandle. Herpaa svarede
Parker, at han kun kunde indgaae Vaabenslilstand, naar
Danmark straæ allierede sig med England og {ratraadte den bevæbnede Neutralitet ~ J.
Imidlertid havde Nelson efter at have opnaaet Hensigten med Parlementairens Afsendelse, al standse Slaget,
forladt Elephant med Ordre til sine Skibschefer at anvende al Kran for at drage Skibene ud af deres farlige
Stillinger og bemægtige sig de danske Skibe, der havde
stroget , hvorpaa han begav sig ombord i Parkers Skib,
London. Her blev man endelig enig om en (orelobig
Vaabenstilstand paa 24 Timer for al landsætte de
saarede Danske~~1. Efter at have lovet at komme igjen
næste Morgen med sin Begjerings Forslag, begav Lindholm
sig i Land, ledsaget af de engelske Admil'alers Onsker
om snart at see en bestandig Forening mellem Danmark
og England tilveiebragt~OO).
Paa denne Maade reddede Brillerne 3-4 Linieskibe,
som ellel's let vare blevne odelagte eller nodte til at stryge
Ol' remove his prizes; Lord Nelson with Humble DutY to His
Royal Highness beg leave to sar , that he will ever esteem It
the greatest Ylcrory , he ever gained, if thls /lag of truce
may be the happy forerunner of a lasting and happy Union
between My most Gracious Sovereign aod His Majesty the
Klog of Denmark.
, Elephant April 2th. 180t.
Nelson &: Brente,"
*) "Gjenlyd tra 1801" S. 175.
*") Sonthey Ir, 142-3.
*...) "Gjenlyd fra iser", s, 175.
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for Trekroners Kanoner; medens Fregatdlvlsionen , del'
allerede var temmelig medtagen, næppe vilde have klaret
sig fra Batteriet og de 2 nordligste usvækkede Blokskibe.
At Fjendtlighedernes Ophor ved Parlementairens
Sendeise saaledes udelukkende var-til Britternes Fordeel
og skadede den danske Sag, mene vi her at have godtgjort *), ligesom vi ansee os for berettigede til al erklære \ ~
denne utidige Standsning fol' Grunden til, at Slaget 1-maa ansees for tabt. Betragte vi nu den uregelmæssige
Maade, hvorpaa dette skete, maa det vist meget beklages,
baade at Padementairen kom i Land uden Fisehers Vidende og Villie, og at Kronprindsen uden at forsikkre
sig om Slagets sande Tilstand strax greb Leiligheden til at
standse Blodsudgydelsen. Dette Sidste kunne vi kun forklare os ved den menneskekjærlige Fyrstes nedstemte
Foletser over det uvante skrækkelige Skuespil, hvorved
hans Ousker om snarest muligt at faae delte endt fik
Overvægten. Maaskec har den politiske Anskuelse, at der
nu val' ollret nok for den allierede Sag, ogsaa havt Dcel
i den hurtige Beslutning, og forsaavidt Danmark fik alle
sinc Colonier og anholdte Skibe tilbage ved at gjenoprette det frcdclige Forhold med England, var dette vist
el vigtigt Maal al stræbe eller. Men dette kunde ogsaa
have været opnaaet, hvis man havde baaret sig ad, som
Nelson gjorde ved at henvise Lindholm til Parker, og
') AILindholm allerede var af samme Mening, viser hans passende
Ytlring under Underhandlingerne med Parker og Nelson. Da
disse nemlig 4 Duge ener Slaget, enerat alle deres Skibe vare
reddede og komne i Orden, istemmede den hilie Tone og
truede med nye Fjendtligheder, sagde han: " I saa Fald er
det at beklage, at Fjendtlighederne ophorte, og jeg skal stedse
ansee den af Dem indsendte Parlementair som særdeles uheldig for
Danmark, naar der ei bydes os andet Valg end imellem vanærende
Vilkaar eller at paadrage os en ny og mægtig ~'jcnde j hellere ville
vI staae og falde som een Mandl" ("Gjenlyd fra 1801" S. 181),
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derved vundet Tid Iii bedre at bedomme del allerede af den
1...le Maade, det Val' indledt paa, mistænkelige Forslag Lil
Vaabenstilstand. Bimcligviis havde man da udsat denue ,
indtil flere fjendlligc Skibe havde stroget , og de danske,
som havde overgivet sig, vare tilbagctagne, og ved del
da vundne Slag vilde Danmarks politiske Stilling vist ikke
have lidt.
- At Kronprindsen tilsidesatte Klogskaben for sine,
i det private Liv vist meget roesværdige FOleisel' , var
saalotles Lykkens fOrste Gunst mod den dristige og Iappre
Nelson. Thi derved forskaflede han sig en Deel, vel i
sig sclv ringe , men dog hoit klingeude Priser, uden selv
at have mistet noget Skib, hvorfor han kunde rose sig
af al have vundet Slaget. Det lykkedes ham ogsaa lierved
at vække det stolte brittiske Folks nationale Foleisel' og
al forskaffe sig Parlamentets Anel'kjendclse SOIll Seirherre , ligcsom han til Belormlug fol' Slaget blcv ophåiet
li! Viscount af Sturbrittannien.
Men eftersom Forholdene lidt efter lidt blevc IIICI'C
bekjendte i England, Iorbleve Nelsons Modstanderes
Stemmer ikke. stumme , og flere engelske Blade yttrede
lydeligt deres Utilfredshed IIIcd Slagets Udfald. Saaledes
læstes i "MorIling Chroniole": "Vi have hidtil tJ'OCI, al del
val' al' Menueskekjærligherl, Lord Nelson hal' foreslaacl de
Danske en Vaabeustilstand ; men vi have erfaret, at Grunden
hertil var at redde tre af haus Skibe al' deres Iarliec
Stilling. Det val' allsaa ikke en menneskekjærlig Handling, men cn Krigslist, og vi CI'C i Tvivl, om dcn sommede
sig for en ærlig Kriger." Thim's siger, al man i England,
efterut deri fOl'stC Enthousiusme havde lagt sig, kom til
rigtigere Bedummelse af den furegivne Seir ved Kjubenhavn. Man erkj endte , al Angl'ebct i del snevre Farvaud
havde været en med megen Fare forbunden dristig Daad,
værdig Seirherren ved Abukir; men den engelske Flaade
~
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var bleven ilde tilredt ("cruellement maltraitee"), og uden
Kronprindsens alt for skyndsomme lmodekommen af
Nelsons Parlementenng vilde den maaskee have ligget
under.
Seiren havde saaledes været nær ved et
Nederlag, og desuden var det opnaaede Resultat ikke betydeligt, da man kun havde aftvunget de Danske en
simpel Vaabenstilstand.). Ei heller kunde Nelson f01'maae Begjerlugen til at uddele Hædersmedailler for dette
Slag, hvilket ellers pleiede at skee for enhver Seir.
Dog kom Lykken sin Yndling snart igien til Hjælp,
idet den ved Keiser Pauls Dod saue ham, SOlD vi siden
nærmere skulde see , istand til at vække saa almindelig
Glæde i Storbrittannien ved hans Indberetning om den
fuldkomne Oplosning af det saa Iorhadte og frygtede
neutrale Forbund, at Parkers Klager over sin ulydige
Næstcommanderende ikke bleve borte ; og medens man
roste Nelson, smilte man over den danske Godmodighed
og Menneskekjæl'lighed, der havde ladet sig overliste af
hans Trudsel , at ville brænde de saarede danske Fanger.
- Inden vi gaae over til de Underbandlinger, som
begyndte den næste Dag, ville vi standse for at see,
hvormeget dette Slag havde kostet Donmark.
De
Engelskes Tab have vi alt tidligere havt Leiligbed til at
anfore ; vi have berettet, at de, uagtet det hvide Flag
kom dem saa beleiligt, dog maatle sende 2 Linieskibe
hjem, og at deres egne Beretninger Indromme 1200 DMe
ug Suarede , hvoraf 51 vare Offlcierer ; Parker angav
endog deres Antal til 2237.
Hvad Tabet af Skibe angaaer, var det jo unægteligt
langt storre paa dansk Side. Ar hele DefensionsLinien Syd
Ior Batteriet reddedes kun de 3 bagved liggende Skibe: Corvenen .elven og Cavalleriprammeue Aggershuus og Nyborg

") u,
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(hvilkc sidste dog vare saa mcdtagne, at Nyborg strax
og Aggcl'shuus 5 Aar sildigere maatte casseres) , og af
de ' i Linien liggcnde bleve kun DefcnsionsfrcgaUen Hjælperen og Flaadebaueriei frelste; af disse 5 reddede
Skibe val' det sidste det eneste, der ingcn Seil havde.
De ovrige 13 faldt derimod i Fjendens Hænder, nemlig
2 Linieskibc, 7 Blokskibe og 4 Pramme. Men Tabet af
Blokskibene og de 4 Pramme havde ei Megct at sige, da
de alle vare gamle og tildeels casserede; Dækket paa
Wagrien var r. Ex. saa daarligt , at Kanonerne vcd
Exerensen gik igjennem det '01'). Værre Val' det, at de
2 Linicskibe, især SJælland, gik talJt. Fjcndcn havde
imidlertid ikke stor Fordeel af disse Priser; thi selv de,
dCI' havde været brugelige i Kampen, vare i denne blevne
saa odclagte, at de maatte brændes; de vare, som de
engelske Beretninger udtrykke sig, bogstaveligt siaaede i
Stykker l "litterally knoeked to pieces") **). Den eneste
Trophæ , Nelson kunde faue hjcm, val' Holsteen, som
enerat Kanonerne vare udtagne, sendles til England med
de snarede Briller; siden blev det fuldstændigt istandsat
og under Navn af Nassan indlemmet i den engelske
Flaade, under hvis Flag det desværre val' med 1808 at
odelægge et dansk Linieskib. Vel beklagede Nelson sig
sildigerc til del engelske Admil'alitets fOrste Dcputeredc,
LOI'd St. Vinccnt, over at Parker havdc ladet de andre
Priser tilintelgjåre 'oI'*!l'); men man kan være vis paa , al
delle ikke val' skeet , dersom del' havde været nogen
Mulighed for at faae dem til England.
Mcn naar man saaledes maa Indromme, at Tabet af
Skibe var storst paa dansk Side, saa havde derimod de
*) Flnmnnds "Milldeskrifi om Danmarks Hædersdng" S. 10.
**) James III, 110.
"**) Southey II, 150-1.
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Engelske, selvom man kun vil holde sig iii de
indrummede 1200 Mand, el storre Antal Diide og
Sanrede end vi, hvilket Iaaer en saa meget storre Betyduing, som Fjenden næsten havde dobbelt saa mange
Kanoner; imidlertid bliver delle noget mere Iorklarligt ,
naar man betænker, at deres Skibe vare overfyldte med
de Forstærkninger, de havde faaet Ira Parker. DeDanske
havde 370 Dode og 665 Qvæstede, i All 1035, hvilket
udgjor omtrent 1/6 af den hele 5234 Mand stærke Besætning. Iblandt de Dode vare 10 Ofliciel'el' og 3 Civilbetjente ; iblandt de Saarede 14 Officierer (deriblandt
Olfert Fischer) og 5 Civil betjente, hvoraf 1 Maanedslieuteuant og 2 Civilbeljente dode af deres Saar. Desuden
savnedes 205 Mand, uden at man erholdt nogen Efterretning om dem; endeel af disse ere maaskee ogsaa
omkonme, uden at det l'" blevet bemærket; nogle af de
Frivillige ere vel komne i Land under Slaget uden at
melde sig, og muligen hal' der ogsaa været Enkelte, som
kom i Fangenskab og del' have ladet sig hverve til
engelsk Tjeneste. 1779 Mand bleve 'med Skibene overgivne til Fjenden, som Dagen efter den endelige Vaabenstilstand, den 9de .t\,pril, tilbageleverede dem; de ovrige
2215 Mand kom uskadte i Land-).
-) Til nærmere Efterretning meddeles bel' en Oversia! efter den
Liste, som Admiralitetet forelagde Kongen; den findes i Admiralitetsarchlvet og er aftrykt i "Gjenlyd fra 1801":
Skibel. Navn

Prilvesteen
Wagrien
Rendsborg
Nyborg
Jylland
sværdusken
Kronborg

I

Besælning

529
300
211
221
425
176
223

Md.

~

-

U. kRdl"
ki.~~d I

I I I I I
D6de

40
21
15

~:~~ ~:d;
35
42
35
34
43
19
9

"I
28
i8
18

29
8
3

10
31
14
13

FangD"

293
87
51
» I
250
94
178

I

1:J2
142
107
15373

31
5
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- Olfert Fiseher har i sin Bapport givet sine Underhavende det Iordeclagtigste Vidnesbyrd om deres Forhold
i Slaget, idet han siger, at de vedligeholdt den ulige
Kamp med en "uforlignelig Tapperhed"; "saa det vel el'
tilladt at sige, tilladt at troe, at Fjenderue selv ville LiIstaae , at Danmarks gamle Sokrigerære den Dag lyste i
saa utrolig Glands, at jeg takkel' Himlen at have havt
Europa til Vidne derpaa i" "til Olliciercrnes og Mandskabets magetose Mod har jeg intet Udtryk; Slaget selv

Skibets Navn

Hayen
Elven
Dannebroge
AggershllUs
Flaadebatterlet
Sjælland
Cbarlotte Amalia
Silhesten
Holsteen
Indfiidsretten
Hjælperen
Ombord sendte
under Slaget

I

ne8ætninll'

I

I

175 Md.
88 357 214 129 533 . 241 178 'JOO 3114 2611 171

I I I I
Saa
rod~

7
9
53
J9
12
39
19
J2
12
21

6
7
51
54
34
125
2U
21
53
41
6

»

»

))

30

»

30

»

-

»
19
9
3
18
7
14
15
12

162
»
86

»
»
IO
28

JIU
1113
207

»
72
148
132
80
341
167
21
127
113
263
108

------- -

--lait

8

sn:d;
v Fallll'n~ \U
ka dtei
kOL~~d

D6de

5234 Md.

3, '0

665

205

1779

22J5.

Af de saarede dilde J06 senere af deres saar. De 10 faldne
Unicierer vare: paa Provesteen Maanedslienlcnunt Jens Jensen,
som dog filrst dilde den 3die April; paa Jylland Mndlieut. Lorent»
Joh aneen ; paa Kronborg Chefen Prlieut. Haueh og l\Indlieul.
Puul Hansen Bohne; paa Dannebruge Secomllieut. RasmuslJ'ulff
og Fændrik Ebel; paa Sjælland Cadet Mndlieut. Ilans Holm
'Væelelee og paa Indfildsr etten Chefen, Capitain Albert de 'I'hura,
MmJlicut. Jesper Cortsen og CIlIII. J. C. Sehrodersee. Mndlieut.
Chrisian Møller dilde Dagen efter Slaget af sine i dette omburd i Hjælperen erholdte saar.

YTTRlNGER OM SLAGET lflO1.

395

kan kun beskrive det 0)". Besætningen paa Provesteen
fremhæves især; Olen dette hal' hall i sin oftere omtalte
Skrivelse af 28de November 1802 forandret. flan sigel'
nemlig deri, al hans Saar ikke havde tilladt ham selv at
affatte Rapporten, hvorfor han overlod det lit "en af mig
agtet Mand" (H. C. Sneedorff), "hvis varme Patriotisme
jeg fuldeligen kjendte", og yttrer derom: "jeg har fundet,
hvor rigtigt mit Valg bar været". Derpaa berigtiger han
foruden Angivelsen af Dannebroges Tab sin forrige
YIlJ'ing om Provesteen. "Deo haver", sigel' ban ,"tildeeIs sin Grund i det, han laa allersydligst, og da
Vinden var sydlig under Bataillen, saa var han befriet
for at indhylles i Rog og Damp, som de oVI'ige; herved
faldt hans Kanonade mere virksomt i Giet fra Landsiden;
min Attention havde i de Dage f()r Bataillen været saa
meget og saa ideligt anstrængt til dette Skib, saa det
fremfor alle de ovrige stedse val' udmærket i min HukommeIse; jeg sk) lder derfOl' samllige de ovrige Herrer
Chefer, som vare i BatailIen, denne Erklæring fOl' deres
Kongelige HUibed: Det jeg ingen ' Forskjel, endog nu
kjender, for samtlige ileres Anstræegelser for at opfylde,
hvad de skylde den Kongelige Tjeneste."
En beromt norsk Forfattet', del' indrommer, at forholdsviis ikke saa mange Norske som Danske decItoge i
Slaget, sigel', at "de Engelske undredes ikke Lidet ved
Syoet af de mange Træskohelte , med hvilke de havde
maalt Styrke", og kalder Slaget "et af Ile blodigste og
hæderligste i Danmarks Sounualer", "et af de blodigste i
den blodige Sokrig, som da fij['tes i Europa. Kun Slaget
ved Åbukir og Trafalgar kunde i Iorholdsmæssrgt Blodtab
sammenlignes dermed. Seirherren havde imidlertid ikke
") Specielt anbefalede Fischer blandt Oniciererne kun Holsten ,
Rothe og Uldall, der alle bleve Medlemmer af Admiralitetet.
("Gjenlyd tra 1801" S. 170.)
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store Erobringer at prale af. Kun nogle ubrugelige
Blokskibe, der mestendeels rul' Slaget vare udvragede af
Danmarks Flaade, og hvis Krudt val' bortskudt eller kastel
overbord, faldt i Fjendernes Hænder 'li)".
Fisehers Yttring, at del val' tilladt at troe, at Fjenderne
selv vilde tilstaae, at denne Dag IJsle i utrolig Glands, el'
ogsaa bleven retfærdiggjort, De engelske Beretninger
indromme, "at ingen Nation kunde eplure sig bedre ,
ingen Mand kunde fægte med storrc Tapperhed, end de
Danske giorde ved denne Leilighed':~(:). Nelsons Biograph
SOlllh"y HG) udtrykker sig saaledes: "de Danske viste
aldrig ædlere deres nationale Mod", og siger et andel
Sted , "at de Danske, Engelskmændenes værdige Modstandere , viste sig at være af engelsk Leer (mould) ,
som af engelsk Blod"; _ . den storste Roes, der kan
hores af en engelsk Mund. Han hal' ogsaa opbevaret
nogle Ytrringer af Nelson selv i denne Anledning. Da
en af hans Olliciel'C1' mcd Hensyn til hans Lone om at
ville odelægge den danske Defensiou i een Tillie, gjorde
en Bemærkning 011I Kampens Ilaardnakkethed , sagde
han: "Ja, vi komme Lil at lægge nogle Timer Lil; disse
Folk fægte for tappert", I den Sammenkomst, del' Dagen
efter Slaget fandt Sted mellem Kronprindsen og Nelson,
erklærede denne, al af de 105 Træfninger, han havde
laget Deel i; havde ingen været saa fryglelig, som denne;
"de Franske", sagde han, "fægte tappert ; men de
kunde ikke have staaet i een Time mod den Ild, som de
Danske udholdt i Ih'e"t). I det engelske Parlament
*) J. Aall I, 42, 43, 44.
**) James III, t 12.
• ***) II, 130, 141.

t) Southey II, 147. Det var ugsaa ved denne Sammenkomst, at
Nelson iinskede at lære sin tappre Modstander Willemoes
at kjende og sagde, at han fortjente Ilt blive Admiral, hvorpaa
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afgav Ministeren ved at motivere sit Forslag til en Takadresse til Parket', Nelson og deres Underhavende den
Erklæring, at det danske Folk havde viist sig tappert og
ædelmodigt i delte Slag"),
Intet Under er det derfor, at andre Nationer istemme
denne Roes. Frankrigs- navnkundige Historieskl'iver sigel'
blandt Andet: "De Danske tilfOiede de Engelske en betydeligSkade; Skibscheferne viste en sjelden Uforfærdethed
og understottedes med den ædleste og stærkeste Iver af
deres årtillerister;" "da Parker saae de Danskes Modstand , frygtede han for sine Skibe, især for Capitain
Riou, og gav Ordre til at ophæve Slaget"**).
Det er da næppe nogen tom Indbildning, naar
vi troe at turde istemme: "denne Dag lyste i utrolig
Glands."
- Dagen efter Slaget sendtes Lindholm ledsaget af
Sleen Bille ombord til Parker med den mundtlige Meddelelse fra Udenrigsministeren Grev Christian Bernstorff,
at naar den engelske Begiering hævede Embargoen paa
de danske Skibe i engelske Havne "00), var Danmark
villig til at fornye det tidligere venskabelige Forhold; men
at det ikke vilde br.l/de nogen af sine Tracuuer med
andre Magter, da de ikke strede mod et venskabeligt
Forhold med England; Kongen af Danmark vilde da ved
sin Mægling soge at fornye Fred og Venskab mellem
Storbrittannlen og Ostersoesmagternet). Man vil imidlerKronprindsen gav det bekjendte Svar: "Dersom jeg skutde
gjllre alle mine tappre Omcierer til Admiraler, vilde der ingen
Lieutenanter og Capitalner blive tilbage,"
*) Naval Cronicle V, . 361.
"*) Thiers II, 414, 15.
) At de danske Kolonier vare erobrede, vidste man da ikke
med Sikkerhed i Kjllbenhavn.
t) "Gjenlyd fra 1801" Pag . 176.
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tid erindre, at Parker Dagen iforveien havde forlangt, at
Danmark skulde indgaae en Alliance med England, fratræde Neutralitetsforbundet og altsaa bryde Tractaterne
med de andre OSlersoesmagler, saa at denne Meddelelse
ikke indrommede Parkers Forlangende. For al udjævne
denne Vanskelighed, gik Nelson om Eftermiddagen i Land
og havde en Samtale med Kronprindsen og Bernstorff, ifOlge
hvilken Generalmajor Ernst Frederik von JVallerslO1lf og
Lindholm bleve beskikkede til al underhandle med Parker
eller hans Befuldmægtigede om en militair Vaabenstilstand.

Ved tre forskjellige Sammenkom ter med Parker og
Nelson ombord i Flagskibel London, hvorved de engelske
Admil'alel' Iorlaugte , at Danmark enten skulde indgaae
Alliance med England eJler desarmere sine under Eqvipering havende Skibe, og i modsat Fald endog truede
med Fornyelse af Fjendtlighederne, varetoge de 2 danske
Commissairer Fædrelandets Tarv paa en værdig og passende
Maade. Forhandlingerne ere medrlcelte efter Lindholms
efterladte Papirer i "Gjcnlyd fra 180I ", og det Iremgaaer
deraf, al de med sindig Fynd modsalte sig Nelsons I'genkjærltgc Passtande og Parkers Bestræbelser for al knytte
Danmark til Englands Interesser, Skjundt Fjenden, efterat
den danske Defensionslinie var borte, kunde komme Staden
nærmere mod Ost end under Slagel, val' Iler ei lu-ller
Anledning til al ansee et Bombardement fra Soslden fOl'
saa farllgt , at man med den ypperlige Stemning som
herskede blandt de MiJitaire og hos hele I<johenhavns
Befolkning, samt den gode Tilstand, hvori Landben~st -I
ningen mod Susiden val' sat, skulde indgaae saadann

Betingelser,

,

VI'I vedblev man al arbeide paa Forsvarsanstalter og
sammenkaldte endog Sofolkene, som eenstemmigen erklærede sig rede til paany al begynde Kampen; filen
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Danmarks Politik var, som alt tidligere er viist, med god
Grund fredelig, og derfor nuskede man al undgaae nye
Fjendtligheder, naar delle kunde skee uden Troloshed
mod de Allierede og uden al udsætte sig for al komme
i el fjendlligt Forhold tu andre Magter. Ogsaa fra engelsk
Side længies man ener en fredelig Afgjol'c1se med Danmark for al faae frie Hænder mod Rusland og Sverrig,
og Admiralerne indsaae fuldkomment, hvor lidet de kunde
udrette mod Kjobenhavn med den Magi, de havde. Da
man saaledes paa begge Sider nærede oprigtige Hensigter, enedes man tilsidst om Grundlaget til en Vaabenstilstand, SOlD den danske Regjering dog endnu val' betænkelig ved al indgaae, da den forudsaae, al den russiske
Keiser Paul ikke "ilde være tilfreds dermed, Men den
Sde om Aftenen ankom Efterretning orll, at denne Vat'
død Natten mellem dm 23de og 24de Mm'ts, og al
den nye Keiser rimeligviis "ilde fulge en anden Politik i
de nordiske Anliggender. Man skyndte sig da med Afslutningen af Fl'ygt for, at denne Enerretning skulde
fremkalde endnu storre Fordringer; Convention/lll blev
ogsaa Dagen efter, den 9de April, undertegnet ombord
i London af Walterstorff og Lindholm paa dansk, og
Nelson med Oberstlieutenant William Stewart , del' var
Flaadens h6isICommanderellde Landofflcier , paa brittisk
Side, og strax ratiflceret af Kronprindsen og Parker.
Herved sluttedes Vaabenstilsuuul i 14 Uge.' med
14 Dages Opsigelse; alle ~~jendUighedl'l' skulde ophåre
mellem de engelske Skibe og Danmank , hvis Kys1farts uforstyrrede Gang sikkredes. Den danske Regjering suspenderede enhver Medvirkning til den bevæbnede Neutralitet, forpligtede sig til al holde sine
Krigsskibes Armering i samme Tilstand; som de vare
ved Vaabenstilstandens Afslutning, tilstod de engelske
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Skibe fri Passage gjennem Sundet og tillod dem at forsyne sig i Kjobenhavn og paa de danske Kyster med
enhver Ting, som behevedes til deres Mandskabers
Forfriskning og Helbreds Conservation. Derimod f01'pligtede Parker sig til at holde sine Skibe udenfor
Kanonskuds Afstand n'a KjUbenhavns Fæstningsværker og
Krigsskibe (dog kunde de engelske Orlogsmænd passere
gjennem Kongedybet) og at sende alle de danske Undersaaller , "del' vare ombord paa den brittiske Flaade"; i
Land; dog skulde del' gives Beviis for dem ligesom for
de Saarede , som ener Slaget vare fU.'te i Land fra de
erobrede Skibe, for at de kunde komme England tilgode
som Krigsfanger, hvis Fjendlighederne skulde blive fOI'nyede.
Saaledes lod Parker sig nole med, at Danmark forelobigen afstod fra 'Virksom Deeltagelse i Forbundet, og
opgav den tidligere Fordring om Udtrædelse deraf;
isterletfor at vælge mellem Alliance eller Desarmering
indrommede Danmark et vist venskabeligt Forhold ved
at tiJstaae de Engelske Iri Passage gjennem Sundet, Ret
til at forsyne sig med Forfriskninger og lade Rustningerne
blive in statu qvo. Men de til Grund for Forbundet
liggende Principer, frit Skib giUr fri Ladning, og at
intet under Convoi værende Skib maa visiteres, kam og
kunde heller ikke komme til Afgjorelse her, hvor der
kun var Tale om en militair Vaabenstilstand.
Hverken i Danmark ellel' Englanll var man ret tilfreds med denne Overeenskomst ; de Engelske meente,
at der ei val' opnaaet nok, medens de Danske syntes, at
der val' indråmmet for Meget. Med det danske Cabinets
Depecher til Fredens Gjenopl'etlelse sendtes Briggen
Sarpen til England, og en Skonnert bragte Enerretning
om den afsluttede Convention lil Petersborg, medens

I
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man over Land underretlede den svenske Regjering om
det Skete.
. Danmark fik snart Anledning til at være tilfreds med
ikke at have opoffret mere for den allierede Sag; thi
hverken det nye russiske Cahinet eller Sverrig viste sig
synderlig ivrige fol' denne, Ellerat Sagerne vare ordnede
i Kjobenhavn, seilede nemlig Parker den 12te April med \
hele sin Flaade paa et Par Skibe nær , der dog fulgte
efter nogle Dage sildigere , Lil Ostersoen for at forhindre
en Forening af 7 svenske Linieskibe fra Carlskrona med
12 russiske fra Reval. Da den engelske Admiral erfarede,
at de svenske Skibe havde viist sig i Soen, men at den
finske Bugt endnu var spærret af lis, rettede han sin \
COUl'S til Carlskrona , hvor Sverrig den 22de indgik
en lignende Overeenskomst, som den Danmark havde
sluttet,
SammeDag, som denne Convention blev undertegnet,
underrettedes Parker af den russiske Udenrigsminister
Grev von der Pahlen, om Keiser AlexandeI's fredelige
Hensigter; tillige gjordes Forslag om Ophævelse af alle
Fjendtligheder, indtil de nærmere diplomaliske Underhandlinger, som vare aabnede af den brittiske Gesandt
ved det preussiske Hof, fra hvem der medfulgte 2 Breve,
vare endte, Da Parker var villig hertil, vendte han med
Flaaden tilbage til KjlJge.bugt, hvor han efter modtagen
Ordre overgav Commandoen til Lord Nelson, hvorpaa
han med Fregatten Blanche den 6te Mai afseilede til
England.
Den 9de Mai besvarede Nelson Grev Pahlens Skrivelse
i de fredeligste og venskabeligste Udtryk*), og medens
han viste sig saavel for Carlskrona som i den finske
Bugt, fortsattes Underhandlingerne, Disse Inrte den

I

*) Copi af Nelsons Skrivelse opbevares I Krlgsministeriets Archiv.
(26)
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1 7 de Juni til ' en i Petersborq a{sluttet Convention
niellem Rusland og Storbriuannien ; hvorved Iastsattes ,
at det neutrale Flag ikke skulde dække fj"endtlig Eiendom; dog henregnedes hertil ikke det krigsforende Lands
Producter , naar de gik for neutral Regning. Rusland
opgav allsaa herved det furhen saa meget omtvistede
neutrale Princip, al fril Skib gjUr Irit Goils. Ogsaa frafaldt Kelser Alexander de hidtil med saa megen Haardnakkethed paastaaede Convelrettigheder (S. 3:39 -40),

I

idet del' indrommedes de KI'igsfOl'endcs Orlogsmænd Ret
til at visitere Convoier. Derimod ind skr'æ~kedc England
den forhcn paastaaede Udvidelse af Kl'igsconlrebande og
iudreuunede , al kun virkelig blokerede Havne skulde betragles som spærrede (S. 329). Del samme Rusland,
som havde tvunget Danmark til at erklære sig Ior hine
Principer og derved havde paafol'l del/e en kostbar Krig ,
opgav saaledes uden al spurge sine Allil'l'ede disse samme
Principer og indskrmnkede sig til bagefter i Forening
med England al opfordre Danmark og Sverri g til al fornye
deres fO,' Fjendtlighederne» Urlbrud g jældende Handelstruetater med Storbriuannien JIIod, al delle lilbagegav
alle giol'te Erobringer i samme Tilstand, som All havde
været, da del val' taget i Besiddelse. Ved en Separatartikel lovede England at hæve Embargoen paa dansk,
russisk og svensk Eiendom og erklærede sig villig Lil al
torlænge Vaabenstilstanden med Danmark og Sverrig
endnu for 3 Maanedel'.
Da sanledes den Magi, som især havde grundet det
neutrale Forbund, og som val' delles mægtigste Medlem,
havde trukket sig tilbage samt anerkjendt Englands
Hovedfordringer, og da Frankrig ogsaa var i Begreb med
at slutte Fred med England, vm'c Danmark og S7JC1'rig
nodte til at folge Opfordringen. I October var All
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ordnet paa samme Maade, som det havde været fOr,
hvorpaa Alt sattes paa Fredsfod i Danmark og NOI'ge.
Fregatlen Triton og Briggen Glommen, som havde
ligget under Embargo i Port Mahon, bleve ligesom aJle
andre anholdte dansk - norske Skihe frigivne, hvorimod
del under Slaget erobrede Holsleen, der betragtedes SOIll
lovlig Priis, ikke blev lilbagegivet.
For at modtage de af Britterne erobrede vestindisk r
Oel' og de der tagne 3 danske Krigsfartoier (S. 343),
blev Generalgouverneuren fOl't derhen af en Fregat, og i
de fiilgende Aal' indlil 1801 boldles stadigt en Corvet,
der aarligt aflnstes, i disse Farvande.
- I Storbriuannien jublede man naturligviis nu over
de ved Tractaten af 11de Juni opnaaede ltesultater , og
Tilfredsheden dermed gav sig saa lydeligt tilkjende, da
Nelson kort eller vendte tilbage til Fædrelandet , at den
aldeles overduvede Parkers Klagrr over sin ulydige Næstcommanderende.
I Danmark var man vel ei tilfreds med Freden, men
desto mere med Kampen; thi havde denne end ikke været
seirrlg, var Flagets gamle Hæder dog fuldkommen hævdet,
og del Opsving, Nationalaanden havde faael ved den
patriotiske Begelstrlng, der havde bemægtiget sig Alle,
bar snart sine gyldne Frugter, Disse 4 Timel's Kamp
aabnede Oinelle paa Mange, del' endnu 0111 Morgenen
havde tvivlet 01\1 den danske Kraft, og overbeviste dem
paa den nimodsigeligste Maade om, al der endnu boede
Mod og Mands Hjerte i den danske Nation.
Det var især ved Sukrigernes Daad, al denne Bevidsthed var vakl, og Stemningen viste sig derfor særdeles
gunstig for Marinen og fol' aJle Deeltagere i Slagel. Regjeringen og Folket kappedes om at vise disse deres
Anerkjendelse. Til alle Officierer, som deeltoge i Slagel
(de 2 Tiltalte og enkelte ei vel anbefalede Maanedslieute(26*)
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nanter undtagne) endog til dem paa Kanonbaadene,
Blokskibet EJephanten samt Galleriet Trekroner , i Alt
48 Soofflcierer i fast Tjeneste, 39 Maanedstleutenanter og
27 Officierer af Landetaten, uddeeltes en HædersmedailIe
i Guld, og 62 Underofflcierer og Menige af Soetaten ,
22 af Landetaten og 19 Frivillige hædredes med den
samme MedailIe i Selv tilligemed en aarlig Pension af
24 Rbd. Paa den ene Side el' afbildet et antikt Forskib
med Rigernes Vaaben beskyllet af en med en Kolle
væbnet Love; ovenover staaer: "Modet værger" og
nedenunder: "den 2den Apri! 180 I"; paa den anden Side
lindes de kongeligt' Begjeringsmsignier med Ordene :
"Kongen hædrer , Fædrelaudet skjonner", og i Kanten el'
den Paagjældendes Navn indgraveret. Paa den Hnistcommanderendes val' Oskenet besat med Diamanter. I
et Baand af Flagets Faner blev Medalllen baaren i Kjolens
venstre Knaphul, hvorved del' desværre gjordes en Undtagelse med Maanedslieuteuanterne. Man frygtede nemlig
for, at Hæderstegnets Bæring skulde kunne være upassende
anbragt hos Mænd. hvis Stilling i Fremtiden var saa
usikker', hvorfor de dem tihleelte vare uden Osken.
Medens Regjeringen saaledes hædrede DeelIagerne i
Slaget, udtrykte Folket sin Stemning paa forskjellige
Maader.
Store Skarer ledsagede de Faldne ud paa
Soetatens Kirkegaard, hvor en national Sergefest anstilledes 1ste Paaskedag, den 51e April. Ligene nedsænkedes i en fælleds Grav. hvorover paa gammel
Kæmpeviis en stor Hoi opkastedes, Ved Holens Fod
cpreistes dcm en ved private Sammenskud bekostet MindeslUtte *) • som stedse vil pryde denne Hvileplads. Ved
9) Den ved den store Gravhili anbragte Granitpyramide er omgiven

af Kampesteen • hvorpaa de faldne Ollicierers Navne ere indhuggede. Paa Pyramiden staae fillgende Ord;
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Hjælp af de i begge Rigel' indsamlede Gaver grundlagdes
Fondel til Faldnes Enker og Bom samt Qvæstedes Understnttelse. Nogle tegnede sig endog for 10000 Rbd., og
inden Aarets Udgang v~re over 250000 Rbd. indkomne•.
- FOl' Beretningen om denne vigtige Begivenhed
sluttes, maae vi endnu omtale Lord Nelsons Skrivelser
til Generaladjutant Lindholm i Anledning af Commandeur Fisehers Rapport om Slaget, hvilke findes aftrykte i
"Gjenlyd fra 1801". Efterat Nelson var bleven bekjendt
med den offentliggjorte Rapport, henvendte han sig nemlig
alene, som han selv 's igel', fordi at Fiseher havde
kaldt Kronprindsen til Vidne paa Sandheden deraf,
under 22de April til Lindholm med en i haarde og
"De faldt for Fædreladet d. 2den April t801. Medborgeres
ErkjendUlgbed reiste dem dette Minde,".
I hvidt Marmor pr under denne Inscription anbragt en Laurbærkrands, under hvilken er indhugget :
"Den Krands, som Fædrelandet gav,
Den visner ei paa falden Krigers Grav:'
Der er illvrigt indlliben en Fell ved tlette af Professor
Sander og Hofkobberstikker Labde besllrgede Mindesmærke,
idet der paa en af Stenene staaer Navnet Willum. en paa
Charlotte Amalia. Paa de i Admiralitetsarcbivet værende
fuldstændigeLister findes ingen Omcier af dette Navn; det skal
rimeligviis være ~faanedslieutenant Simon Wlllem« , som var
paa Cbarlotte Amalia ; men han faldt ikke i Slaget. Han erboldt 2 lette Saar og udmærkede sig ved at bjerge Folk,
efterat Flaget. var strllget. Han blev imidlertid fuldkommen
helbredet, og Hædersmedalllen blev ogsaa ham tilkjeridt. Dog
fik ban den ikke, eftersom han, da Uddelingen fandt Sted,
var traværende i Koffardifart , og man har siden 1804 aldrig
Mrt fra ham. ' 1807 erholdt derfor hans trængende Enke ener
AnslIgning MedailIens Værdi , 78 Bbd, 12 Sk, d. C" udbetalt.
Et andet Navn. der med samme Ret som Jensen paa Provesteen burde mindes, er derimod udeladt, nemlig Maanedslieutenant Christian Møller, som den 3dle April dllde IIf
sine paa Hjælperen erboldte' saar.
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upassende Udtryk mod Fischer affattet Commenrar over
Rapporten til Meddelelse fur Hans kongelige Ilnlhed, Vi
sknlde bestræbe os fur at sammenholde Nelsons Hovedanker med Lindholms værdige og oplysende Sval',
FUI'st modsiger Nelson Fisehers Angivelse af den
mod hinanden paa begge Sider kæmpende Styrke og
paastaaer , at den engelske ikke, som Fischer anIorer , var den danske overlegen. Ved at sende ham
fuldstændige Lister over den danske og den engelske
Magt og ved at gjore opmærksom paa Forskiellen mellem
de kæmpende Partiers Mandskab'ers Beskaffenhed, godtgjor
Lindholm Rigligheden af Happorten, og at de Dallske
med 626 Kanoner havde maauet kæmpe imod 1058 Stykker',
tildeels ' sværere engelsk Skyts <I) foruden en Deel Karonader, som i Slaget gjorde megen Virkning, Rigligheden
af Lindholms Lister erkjender Nelson i det Væsentlige i
Skrivelse af 3die Mai, og det er saaledes klart, hvor
uretfærdig denne Anke har været.
I Anledning af Fisehers Melding, at Dauncbrogc
længe slog under sin Vimpel, enerat hall havde forladt
dette Skib, siger Nelson: "var aet saa, val' det end
*) l de forhen meddeelte Lisler over Skibene og deres KanonaninI

paa begge Sider have vi anfiirl 4 Kanoner mere paa dansk
Side end Lindholm, da del er oplyst, at Corvellen Elven
virkelig rorte saa mange flere. Nelson paastaaer iiivrigt endnu
i sit sidste Brev, at ingen Fregat eller mindre Skib undtagen
Deslree har skudt noget Skud Syd for Batteriet. Vi have al
Anrsag iii at tvivle om denne Panstands Rigtighed, og en
Iru en Ofllcler ombord i Jamaica, i "Naval Croniele" (V,
,151-2) aftrykI Skrivelse bekræfter ogsaa , at denne Fregat
deettog i Slaget Syd for Trekroner. Vi ansee os sanledes uereulgede til at holde os i denne Henseende til de danske Beretninger, især BardenOetbs, og lmve derfor regnet Bombardeerskibene, Branderne og nogle af Smaåsklbene med til den
engelske Styrke, hvorved vi faae 148 Kanoner Oere pan engelsk
Side end Lindholm.
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stnrre Skam for ham at forlade 'saa mange brave Kammerater". Han tvivler forresten derpaa * ), efterdi - som
han paastaaer - Standeren ikke blev stregen fUr Flaget,
hvorfor han ogsaa havde reelarneret Fischer som sin
Fange. Imod denne Beskyldning for Feighed erklærer
Lindholm det for sin Overbeviisning, at det val' Fisehers
Pligt at flytte Ira Dannebroge til Holsteen og derfra til
Batteriet, da det f6rste Skib var i Brand og meget medtaget, og det sidste var odelagt , og tilfOier, at selvom
Fiseher , da han forlod Dannebroge paa Grund af sine
Saar, tillige havde nedlagt Commandoen, kunde dog ingen
grundet Dadel derfor gjUres mod hans militaire Characteer.
Endvidere oplyses (hvad Detenstonens Parol- og Commandeprotocol samt Linieskibet Danmarks JOIJI'nal ogsaa beviser), at de noiagtigste Undersngelser havde godtgjort,
at Fisehers Stander var bleven skiftet med en Vimpel
baade paa Oannebroge og Holsteen, fUr disse Skibe
strog , og til Bekræftelse herpaa anføres det Factum, at
den Matros, som udfurte dette ombord i Dannebroge ,
under Nedstigningen blev skudt og styrtede ned paa
Dækket med Standeren i Haanden. Imod disse grundede
Modsigelser gjUr Nelson ei heJler nogen Indvendinger i
sit Svar af 3die Mai, rimeligviis har ban indseer sin Uret;
thi umuligt kunde den krigskyndige Mand efter modent
Overlæg mene, at en Håistcommanderende skal forblive ombord i et Skib, der maa overgives, saalænge
nogen af hans andre Skibe ere istand til Modstand, ligesom det vist ikke kan være underkastet nogen Tvivl, al
den Hoistcommanderende, selvom der kæmpes fra ubevægelige, for. Ankel' liggende Skibe bor opholde sig,

(n, 133), at Braun fægtede til han
mistede den lIiiire Haand paa Dannebroge, efterat Fiseher
bavde forladt dette Skib, og at Lemming, da Brann var saaret,
fortsatte Kampen.

*) Endog Southey omtaler
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hvor han bedst kan oversee og lede Alt, og at han
derfor bor flytte, naar Omstændlghederne forandre sig;
han bol' derfor heller ikke tillige være Chef for et bestemt Skib. Fik Slaget havde Nelson jo selv flyttet sit
Flag fra St. George til Elephant; og han "ilde vist ikke
have betænkt sig paa ogsaa at forlade delle sidste, hvis det
val' kommet i samme Stilling, som Dannebroge og Holsteen vare, da Fiseher flyttede sin Stander fra disse
Skibe. Nelson el' ogsaa derfor rimeligvits kun fremkommet med sin fOI'StC Paastand fur at give sit praleriske
Udsagn, at den danske Hnistcommanderende i Grunden
val' bleven hans Fauge , et Skin af Sandsynlighed,
Endvidere beskyldes Fiseher for at have rost sig
som Seirherre. Delle stottes paa det fOl' omtalte Udtryk
i Rapporten, at orneudskjåndt de Danske maaue vige for
Overmagten, "Fjendeme selv vilde tilstaae , at Danmarks
gamle Sokrigerære den Dag lyste i utrolig Glands" , og
det el' alt tidligere berettet, at delte Haab ikke blev
skullet, Men desuden ind1'1.1 III llJ el' Fiseher i Rapporten
udtrykkeligt Nelson Seirspalmen , naar han sigel': "ogsaa
er Fordelen af Seiren kun ubrugelige Skibe med for det
Meste fornaglede Kanoner og Krudtet overhordkastet."
Del' val' altsaa ei heller Grund til denne Beskyldmug.
Nelsons gjentagne Forsikkriug 0111, at hans Motiv
til at forlange Vaabenstilstand kun Val' at standse
Blodsudgydelsen, Indrummer Lindholm paa en hl.ll1ig
Maade. Men tilsidst forglemmer Nclson sig endog i den
Grad , at han bruger et holst usommeligt Udtryk om den
Mand, som, skjondt saaret allerede i Begyndelsenaf Slaget,
udholdt delle med et Mod og en Standhaftighed, der gjol'
ham den storste Ære, og SOIll blev paa sin Post i sin
saarede Tilstand om Natten, medens Nelson selv sov
roligt langt fra det Skib, som han havde forladt grundlbbet under Batteriet Trekronel's Kanoner. En slig Liden-
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skabelighed bos en Mand som Nelson kunde af Lindholm
vistnok blot besvares med Taushed ; thi i en saadan
Taushed ligger ofte den stnrste Dadel.
- I 6 Aar efter Kampen 1801 fortsatte Danmark sin
fredelige neutrale Politik og hostede aller deraf rige
Handelsfordele., Men da Napoleon havde beseiret alle
sine Modstandere paa Fastlandet, blev Krigen med England
en Kamp paa Liv og Dod, hvorved al neutral Handel og
Sotart næsten blev en Umulighed, især ellerat de bekjendte Blokadedecreter mod England den 21de November
1806 vare udstærlte , og disse den 7de Januar 1807 vare
besvarede med en mod den neutrale Handel og Sofart
ligesaa uretfærdig "order in counsil", Med en ulykkelig
Haardnakkethed undslog alligevel Danmark sig for at
slutte sig Iii noget af Partierne, skjnndt dette naturligviis
maatte fremkalde et næsten fjendtligt Forhold til begge.
Paa samme Tid, som hyppige og tildeels ilde anbragte
Beclamationer") vakte Englands Utillredshed , val' det
nemlig Napoleon imod, at Danmark under hans Krige i
Tydskland sammentrak den stnrste og bedste Deel af
sine Tropper i Holsteen, skjuudt de dog vare utilstrækkelige til at afværge et fransk Angreb, og kun foranledigede
Collisioner med den Iranske Armee.
Denne Utilfredshed med Danmarks neutrale Politik
kan muligt have udtalt sig under Napoleons og Keiser
Alexandel's Sammenkomst i Tilsit , og troeligt er det
ogsaa, at Napoleon bar yttret AUraa efter at komme i
Besiddelse af den i velfortjent Rygte staaeude danske
Flaade. Det -engelske Cabinet har i det Mindste paastaaet
at bave havt sikker Efter...etning om, at del' var allalt
Planer hertil. I Storm Munchs "Saga" 1I1 , 237, 38 og
44) fortælles endog, at den franske Kelser for at ind.) Hæders "Danmarks Krigs- og Politiske Historie" I, 23-9.
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drage Danmark i sin Kamp mod England, hal' bibragt
del engelske Minislel'ium den TI'o, at man var kommen
overeens om al' benytte den danske Flaade Lil en Landgang paa de brittiske Kyster, Nogle andre Forfattere
have berettet, al Keiser Alexander havde paatagel sig al
opfordre Hofferne i KjUbenhavn, Stockholm og Lissabon
lil al erklære England Krig saml med Eftertryk formaae
disse Magter til al antage de samme Grundsætninger ,
som de 2 Keisere aftalte mod England, og al den
9de hemmelige Al'likel af Freden lilsagde Danmark Erstatnlng i Nordtydskland , dersom det vilde indvillige i al
overlade sin Flaade til Frankrig o ). Men den Historieskriver, der synes bedst underrettet , Thiers , Indremmer
dOG" kun, al Tilsitertractatens hemmelige Arlikler fastsatte,
at Keiserne i Fælledsskab vilde opfordre Sverrig , Danmark, Portugal og selv OstelTig til at lukke deres Havne
for England og erklære dette Krig; om nogen Anale iii
al bemægtige sig den danske Flaade vil han derimod
Intet vide U).
Selv 0111 en Anale havde fundet Sled mellem de
2 Keisere om al overtale eller tvinge Danmark til at
overlade sin Flaade iii fjendlligl Brug mod England, kunde
en saadan Anale dog ikke berettige det brittiske Cabinel
til nogen voldsom eller fjendllig Fremgangsrnaade mod
Danmark, Thi del er vitterligt, at den danske Begiering,
sum ikke engang havde nogen Diplomat ved Underhandlingerue i Tilsit - hvor onskeligt del end ellers kunde
have været - var aldeles uvidende om denne formeenllige. Anale mellem Frankrig og Rusland, langt mindre
havde givel sil Samlykke dertil, Desuden val' del' al
Grund iii al antage, al del danske Cabinels Politik heldede
") Hæders I, 33-4, ener Bignon og Hormayr.
Bloms "Krigstildrageleerne j Sjælland 18U7" S. 7
") 'fblers VII, 628-70.
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mere til Brillerne, for hvem de Danske altid have havt
storre national Sympathie, og hvis Konge var den danske
Kronprinds's Morbroder, end til de revolutionære Franskmænd, hvis Hersker en absolut og legitim Regjering
maatte betragte som en Usurpator, og hvem den danske
Kongefamilie desuden havde skjællig Anledning til ikke
at ynde paa Grund af hans Fremfærd mod deres nærmeste
Slægt i Tydskland. Dette havde Danmark ogsaa tydeligt
nok viist ved, uagtet Napoleons truende Utilfredshedsyttringer, 1803 at ruste sig, da de Franske besatte
Hannover; ved at tillade engelsk Handel, ja endog en
Slags militair Forbindelse mellem England og Fastlandet
over Tonning og Husum, efterat Elben var bleven spærret;
ved 1805 at foreslaae Preussen Forholdsregler til del
nordlige Tydskiands Beskyttelse mod de Franske; ved
Troppesamlingen i Holsteen. uagtet ingen saadan Demonstration fandt Sted til Soes; ved Sammenstådet med del
muratske Armeecorps paa den holstenske Grændse; ved den
Understuttelse, som blev ydet de preussiske Flygtninge i
Holsteen efter Nederlaget ved Ltibeck og ved at lade
engelsk Krigsmagt, besteml til OstersUen mod Frankrig,
uhindret passere O.'esundet O). Ogsaa val' Kronprindsens
personlige Characteer Borgen for, at Danmark til del Yderste
vilde holde fast ved de hoit udtalte, for dets Handel og
Solart gunstige neutrale Grundsætninger, og at det vilde
ansee den Magt som Fjende, der tvang det til at forlade
disse, All dette burde have overbeviist England om, at
Danmark ei var (jendtligt stemt mod det, og at delte ikke
frivilligt vilde overlade sin Flaade til noget fjendtligt Brug
mod det. Mod franske Troppers Erobring af Sjælland
kunde England sikkre sig ved at holde nogle Krigsskibe
i Storebell elle.', dersom usædvanligt strenge Vintre
-) Hæder I, 16, 29-32.
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skulde indtræffe, ved aL understotte den danske Ar!llee
mod et Angreb over Isen, hvis et saadant farligt Foretagende skulde forsuges. Dette vilde vistnok have været
langt hæderligere fut' England og mindre bekosteligt end
at udruste en betydelig Land- og Somagt for at bemægtige
sig dcn danske Flaade. Vel sandt, at denne var en rigelig
Erstatning for Udrustningsudgitterne, men skal man troe
deres egne Ord, har deL jo ikke liggel i den oprindelige
Plan at tilegne sig den.
Del' val' saaledcs ingen Anledning Ior England Lil at
skabe sig en Fjcnde, hvor deL sundsynligvits vilde have
tundet en trolast All ieret, og naar deL klogtlgc engelske
Mlulsterium under disse Forhold alligevel overfaldt Danmark, da viser dette, hvur megct det frygtede den danske
Flaade , og hvor stor en Respect denne i Kampen 1801
havde lndgj dt de stolle Britter.
Imidlertid maa man dog ei heller gjore dem Uret.
Henved eL halvt Seculum Cl' henrundet siden, og saavidt
vides have alle de Stemmer , der Ira dansk Side have
ladet sig hore um denne Begivenhed, været enige i uden
Forbehold at fordomme del brittiske Cabinets Færd ug
at sLem~Je del SOIlI stridende mod al Folker'eL. Og vistnok var dcn ufursvarlig, Englænderne selv maae dadle
den. Men naar mun nu uden Lidenskabelighed betragter
den, naar man ikke eensidigt stillet' sig paa dansk Side,
men ogsaa betragter Sagen fra et brittisk Standpunkt,
beholder den da ganske samme Udsecnde, Iorudsat , al
del virkelig, som paastudes , kun var Hensiglen at gjore
Flanden uskadelig? Det engelske Ministerium hat' eller
troer at have en paalidelig' Kundskab 0111, at dets Dndsfjende vil bemægtige sig den danske Flaade og vende
dens Kanoner mod England. Det kan ikke tillade det;
thi det et' ingen ubetydelig og lille, men eo stor, ypperligt vedligeholdt Flaade, der el' Tale om; det bliver en
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Nodvendighed for det at hindre det, og det snart, inden
Fjenden kommer det i Forkjobet, Det troer ei ad
fredelig Vei at kunne formaae den danske Regjeriug til
at forlade Neutralileten og slutte sig til England og der
"ar ei heller Tid til lange Underhandlinger. Det tiltroer
ei Danmark Krall til at forsvare sig mod saadanne Fjender,
og der blev saaledes ei Andet tilbage for det, end enten
at understutte Danmark eller tvinge det iii at udlevere
Stridens Æble, Det engelske Cabinet valgte det Sidste,
og deri ligger Ferlen. Og som det stedse gaaer, den
FOl' at udfore
ene F~iI drager den anden efter sig.
Planen maatte hyklet Venskab og Troloshed kaldes til
Hjælp, saa at hele Togtet fik Characteer af et Bovertog.
Der var under Napoleons Felttog i (}stpreussen
meJlem de Allierede aftalt en Diversion fra SvenskPommern i Ryggen af den franske Armee, og i denne
Hensigt vare 8-9000 Mand hanuoverske, i engelsk Sold
værende Tropper i den forste Halvdeel af Juli landede
paa RUgen, Men da Napoleon havde seiret ved FriedIand, var det at forudsee, at Udforelsen af denne Diversion ei kunde fO.'e til de forventede Resultater , hvorfor
den 3die og stærkeste Division af de til Pommern bestemte brittiske Tropper , med hvis Udrustning man ei
tidligere var hleven færdig, blev. tilbageholdt, saasnart
Efterretningen om de ved Slaget forandrede Forhold kom
til England. Denne pommerske Arnlee , som saaledes
var bleven overfl ådig i Tydskland , besluttede nu ilet
brittiske Cabinet at bruge til at bemægtige sig det
danske Stæær«. ~en skulde dette lykkes, maatte Anslaget skjull's for Danmark; tbi, hvis de danske Tropper
fik Tid til at komme fra Holsteen til Sjælland, hvortil kun
bahovedes 8 - 14 Dage, da var det ikke at vente, at
30000 Mand kunde erobre KjUbenhavD, og stærkere Magt
var England paa den Tid ei i Stand til at anvende
l
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hertil, Derfor lod det brittiske Ministerium endog baade
dels Gesandt i Kjobenhavn og i Petersborg være uvidende
om sine Hensigler mod Danmark <», FOl' at ingen Underretning om Udrustningerne , der kunde vække Mislanke,
skulde naae til Danmark, lagdes en almindelig Embargo
paa alle Skibe i engelske Havne, medens der ved Udrustulugerne vistes saamegen Energi og Hast, at den
storste Deel af den mod Sjælland bestemte Expedilion
kunde forlade England næppe en Uge, efterat Overlaldet
var besluttet,
Uagtet disse Foranstaltninger , kom dog flere ve/grundede by,erretningc1' derom til Danmark, Baade
fra den danske Charge d'allaires og Generalconsulen i
London indlob Melding om de derværende Bygter ; ja
den sidste indsendte endog en ham lilslillet lilsyneladende
troværdig , anonym Adval'sel, og Napoleon skal ogsaa
have ladet den danske Begjering underrette derom. COI'vetten Fylla havde paa sin Hiemtour fra Vestindien anlobet
Deal, hvor en stor Deel af den engelske Flaade laa, og
med den kom samme EfLel'l'elning I den 19de Juli til
Kjobenhavn; i Tonning Hk de derværende engelske Skibe
Befaling lit at begive sig bort , og AvisCl'ne bragte l1ere
mistænkelige Ellerretninger. All delte foruroligede Folket;
men Regjeringen vilde ei fæste Lid dertil.
l Spidsen for del danske Diplomali stede dengang
endnu A. P, Bernstorffs Sonner , der imidlertid laugtlra
besad e Faderens Duelighed. J)en ældre Broder, Grev
Christian Bernstorff, havde da i over 10 Aal' været
Udenrigsminister, Sildigere kom han i preussisk Tjeneste
") l Hellfrleds "Forsiig til en politisk Overskueise af Englands
Overfald paa Danmark 1807" S. 19 anfdres , at den briUiske
Ambassadeur endnu den 18de August, 2 Dage efterat Landgangen paa Sjælland havde fundet Sted, forsikkrede det russiske Hor, at Expeditionen ikke var rettet mod Danmark,
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og ansaaes del' for en dygtig Diplomat - desværre viste
han sig ikke saaledes i Danmark. Man vil erindre , at
det var under hans Ministerium ~ at del' 1799 atter indrurtes det af hans Fader forkastede Convoivæsen; ogsaa
fra Strldighederne med Tunis kjende vi ham fra en
mindre fordeelaglig Side; men værst var dog hans Blindhed 1807. Han opholdt sig imidlertid da hos Kronprindsen
i Holsteen , hvorfor hans yngre Broder Joachim som
Directeur forestod de udenlandskeAnliggender i K,jubenhavn,
Uagtet alle hine Underretniuger , uagtet man havde
vexlet flere bittre Noter' med det engelske Cabinet i Anledning af de neutrale Beclamationer i<), og uagtet elet
var klart, at de betydelige Udrustninger efter Slaget ved
Friedland den Ude Juni og den IO Dage derefter sluttede
Vaabenstilstand ikke kunde være bestemte ind i Ostel'soen,
stolede man dog blindt hen paa Garlikes fredelige og
venskabelige Forslkkringer og tænkte sig ikke Muligheden
af, at denne kunde være fOr!. bag Lyset af sit eget
Cabinet. Denne Forblindelse el' unægteligt saa stor , at
den el' vanskelig at Iorklare , og den hal' derfor ogsaa
ledet til forskjellige Gisnlnger. Man hal' endog taget sin
Tilflugt til Beskyldninger om Bestikkelser, Noget, som
imidlertid ikke blot el' ubeviist, men vist aldeles stridende
mod hine Mænds Characteer. Vist er det imidlertid, at
Bernstorflerne vare besjælede af et stort Had mod Napoleon og besade megen Forkjærllghed 1'01' England og
Tillid til den brittiske Regjering, saa al man saalænge
ikke andre Oplysninger fremkomme, vist kun bOI' li\skrive dette Grunden.
Nok er det, man vilde ikke nære nogen Mistanke;
derfor gjordes heller ingen Anstalter Lil at forsvare Hovedstaden og den der oplagte Flaade, og alle Tropperue lod
' ) Ræder 1., 23-29,
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man blive Holsteen , endog efterat Freden i Tilsit den
8de Juli havde gjort deres Nærværelse dCI' fuldkommen
utilstrækkelig, eftersom Napoleon nu kunde anvende endnu
mere overlegenMagt mod dem. Dette udtalte ogsaa Napoleon ligefrem ved at svare Generaladjutant Lindholm, der
meldte ham Flaadens Tab: "Ulykken er stor og uopreUclig; men det kommer fra FaslIandets evige Mistanke
mod Frankrig, hvilket ogsaa har foraarsaget Osterrigs og
de ovrige Magters Tab. Hvis I havde havt Edel's Tropper
i Sjælland istedetfor i Holstecn, saa havde I reddet Eders
Flaade, og hvad vilde I vel udrette med 20-30000 Mand
mod min AI'mee?" ir).
- Den engelske Flaade afseilede den 26de Juli
fra Yarmoutli , og 8 Dage efter var .~)"ælland under
Venskabs Maske omringet. Da Flaaden nemlig den Iste
August var kommen paa Hoiden af Vinga ved IndlObet
til Gothaborg, detacheredes derfra en Eskadre til Store- :
helt *,lI'), medens den ovrige Deel af Expeditionen den
3die Augusl ankrede ved Helsingoer. Hele Flaaden bestod
af 25 Linieskibe, omtrent 40 Fregatler, Corvetter, Brigger,
Bombarderer og 377 Transportskibe ***), som deels fra
England deels fra RUgen samledes i Oresundet og BeItet
i den fOrste Halvdeel af August Maaned. Flaadens Holstcommanderende var Admiral Jam.es Gambier t), under
*) Lindholms Beretning i "Saga", II, 293.
V*) Belteskadren bestod fiirst af 4 Linieskibe , 3 Fregatter og 10

Brigger, hvortil nogle Dage sildigere stlldle et fra England ankommet Linieskib ; den blev commanderet af Commodore Keat«;
"**) James IV, 413.
j t) Admiral Gambier, som var Deputeret i det engelske Admiralitet,
I
blev Commandoen paanlldt ("pressed on"), efterat Admiral Young
og Sir Charles Cotton havde frabedt sig denne (Naval Chronlele XVIII, 425). Det er rimeligt, at de 2 Admiraler ikke
vilde commandere Expeditionen, fordi de havde samme Mening,
som saa mange andre ædle Britter , at den var uretfærdig.
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bvem Viceadmiral Stanhope og Contreadmiral William
Essington commanlleJ'ede, - GeneraUieutenant ~ord ~h
eart , som med Armeens lste Division havde været paa
mJien, rul'te Overcommandoen over de til 29549 Mand
angivne Landtropper *), og under ham commanderede
atter 3 andre Generallieutenanter og 10 Geueralmajorer,
iblandt hvilke sidste VaJ' den siden saa berorate Hertug
- af_ Wellingto,!,
Den samme Dag, som den engelske Flaade vexlede
venskabelige Salutter med Kronborg, blev den nogle Dage
timigere uventet ankomne Sir Brooke Taylo,' fremstillet i
Kjobenhavn som Garlikes Aflose,'. At derved de sædvanlige diplomatiske Former vare forsomte , og at den
nye Gesandt var af et tvetydigt Rygte, maatte tilligemed
Sjællands samtidige Omringelse og den af de brittiske
Skibe indtagne telegraphiske Linie mellem Kjobenbavn
og Klel s ) endeligt vække Opmærksomhed, Stafetter afsendtes nu fOl' at indhente nærmere Ordre om, ' hvorledes
mau skulde forholde sig, fra Kiel, hvor Kronprindsen
dengang i al Tryghed opholdt sig, Den Hoistcommauderende i Kjobenhavn, Generalmajor Henrich Ernst von
Peymann, forstærkede Kronborgs og Batteriet Trekroners
Besætninger, skjondt Bernstorff fraraadede det af Frygt
for, at slige militaire Foranstaltninger skulde vække Englændernes Opmærksomhed; denne Mening forfægtede
han endog endnu den 7de, uagtet da flere engelske Skibe
vare ankomne i Oresundet , og hele Flaaden vedblev at
holde sig del', Natten mellem den 9de og 10de ankom til
Kjobenhavn den Befaling fra Kronprindsen, at Sobatterierne
skulde armeres og besættes, Begtmenternes i Nærheden
. ) Blom S. 184-7. James angiver Styrken Ul kun 27000 Mand,
(IV, 413).
**) Navat Cbronlcte, XVIII, 148 - 9.
( 27)
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værende Frifolk indkaldes og vaagent Die holdes med
den brittiske Flaades Bevægelser»).
Næppe val' denne Befaling afgaaet fra Kiel, rul'
endeligt den Sde August det brittiske Cabinets Planer
bleve afslnrede for den fo~'bausede Kronprinds. Da fremstillede nemlig Grev Christian Bernstorff for ham den
uventet orer Tonning ankomne overordentlige Gesandt
Jackson, som nu, efterat de danske Tropper vare afskaarne fra, Sjælland af den engelske Flaade, fremstillede
NOdvendigheden og Fordelen af det noieste Forbund
mellem Danmark og England og paastod, at det brittiske
Cabinet havde sikker Efterrelning' om, at Rusland og
Frankrig vilde tvinge Danmark til at tage Deel i Krigen
og til at bruge dets Somagt mod StorbriUannien, hvorfor
England paa det Bestemteste maatte forlange , at denne
skulde udleveres som Depositum indtil den almindelige
Fred. Dersom Danmark vilde indvillige heri, da tllbod
Jackson Understottelse af den ved SjælJand værende Expedition mod Frankrig ; hvis ikke, val' denne stærk nok til
at naae sit Maal med Magt, hvilket paa den anden Side
ogsaa kunde give Skin af, at Danmark kim nedtvunget
opfyldte den brittiske Regjel'ings Fordringer 00) .
Allsaa tilbud England vel Understottelse mod Frankrig , dersom dette vilde krænke Danmarks .Neutralitet ;
men det knyttede delle Tilbud lil den Betingelse, at
Flaaden skulde udleveres, hvilket Danmarks Ære umuligt
tilstedede al gaae ind paa, Al den engelske Flaade var
stærk nok til at tvinge det uforberedte Land til at udlevere sin Somagt, viste ikke blot Erfaringen siden; men
Sandsynligheden af, at det vilde ga.ae, som det gik, val'
det ei vanskeligt at indsee, og det havde derfor været
O) Ræder, I, 48, 50, 499, 500•
..) Ræder I, 52.
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polltisk klogt ikke uden videre at afvise Forslaget, hvor
trolus og krænkende end den brugte Fremgangsmaade
var. Alligevel gives del' næppe nogen Dansk, som ikke
maa sympathisere med Kronprindsen , naar han i sit
Sval' sagde, at man kunde vente storre Redelighed hos
Barbareskerne end hos den engelske Begieriug , og naar
han, da Jackson lovedeErstatning, svarede: "Og hvormed
vil De erstatte Danmarks ÆI'e ?"
Det er blevet yUret, at Folkeretten ei gjælder en
Gesandt, del' overbringer el saadant Budskab, og at man
derfor strax burde have bemægtiget sig hans Person, dog
er det vist et Sporgsrnaal , om et saadant Skridt kunde
retfærdiggjores. Men at man havde overlistet ham ved
tilsyneladende at gaae ind paa Forslaget for derved at
vindeTid, havde vist været tilladeligt og under daværende
Omstændigheder hensigtsmæssigt. Det var især Tid, det
kom an paa , Tid til at faae Tropper eller i det Mindste
Officierer fra Holsteen til Sjælland, Tid til at faae det
sjællandske Landeværn ind til KjUbenhavn og til at opkaste Forskandsninger udenf Ol' for at hindre et virksomt
Bombardement af Hovedstaden. Desværre indlod man sig
imidlertid ikke paa Underhandlinger ; Kronprindsens invrigt naturlige Harme skaffede sig Luft i hiin djærve
Afviisning, som ikke var skikket til al skuffe Gesandten,
og han lod sig nole med al henvise denne til Kongen,
der opholdt sig i Kjobenhavn for at faae et officielt Sval'.
Idel Kronprindsen selv samme Aften ilede derhen , gav
han imidlertid Befaling til, at den efterfolgende Gesandt
skulde opholdes 2 Timer paa hver Station, en Forholds- .
regel, som dog bevirkede, al denne kom 2 Dage sildigere
til Hovedstaden end Kronprindsen.
Paa Belsen traf Kronprindsen allerede alle Slags
krigerske Foranstaltnlnger, og strax efter Ankomsten ut
IijUbenhavn, den Ute August om Middagen, beordrede
(27*)

·
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han Fæstningen sal i Forsvarsstand , Resten af Regimenternes Frifolk indkaldte, Landeværnet paa Sjælland,
Falster og Lolland sammendraget , Studenterne og de
nvrlge borgerlige COI'PS kaldte til Vaabcn og lod ligesom 1801 Frivillige opfordre til Tjeneste paa Sodefeusionen for at forsvare dei truede Fædreland. Men da
man ansaac del hensigtsmæssigt, at den kongelige Familie
forlod Kjnbenhavn, og det val' nOdvendigt, at delle skele,
for Bellpassagen aldeles spænedes, kunde Opholdet kun
blive kort , dog maatte Af.'eisen paa Gruud af de mange
i Staden væreude engelske Spioner holdes hemmelig.
Medens lndvaanerne ved en almindelig I1Iumination uopfordret tilkjendegave deres Glæde over at have Kronprindsen i deres Midte, tog denne saaledes samme Aflen,
han val' ankommel, til Frederiksborg og fOrte den næste
Morgen ved Daggry sin kougelige Fader fra den til Odelæggeise indviede Hovedstad til Kolding Slot.
Jackson val' imidlertid opholdt saa meget ved Kronprindsens nyligt omtalte Foranstaltninger , al han fMst
ankom paa Heilet paa samme Tid som den kongelige
Familie. Han havde saaledes endnu ikke erholdt sit
oftlciel1e Sval' og Underhandlingerne vare altsaa endnu
ikke afbrudte; men desuagtet lillode de engelske Skibe
sig den fjendtlige Handling i delle danske Farvande at
anholde den kongelige Færgesmakke , hvilket gjorde det
fornodent at skjule Kongens og Kronprindsens Tilstedeværelse.
FOl' denne sidste forlod KjlJbenhavn overdroges
.General Peymann ved en skriftlig Ordre Overcommandoen saavel over alle Civile som Mllltaire. l denne Ordre
åntoges det som en Selvtolge , at Fæstningen forsvaredes
til det Yderste; Generalen paalagdes snarest muligt at
serge for Kjobenhavlls og Kronborgs Proviantering , for
Beslaglæggelse af al engelsk Eiendom saasnart Fjendtlig-
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hederne begyndte, men dog at undgaae "at være Agressor",
Generalmajor CU1'l Frederik von Biele(eldt og Commandem' Steen Andc1'sen Bille indsattes som Næstcommanderende med Ret til a ~ fordre Lydighed af Alle overalt,
hvor den commanderende General ei selv val' tilstede.
Dog da denne selv efter at være bleven saaret vedblev
at fure Commandoen, kunde de Næstcommanderende i
alle vigtigere 'Pilfælde kun betragtes som hans Raadgivere,
og det Fnlgende vil vise hvor lidet Peymann endog i
Marineanliggender raadspurgte sin sokyndige Næstcoramanderende.
I Instructiouen savnes Bestemmelser for, hvorledes
del' skulde forholdes med Flaaden, hvis Byen blev tvungen
til Overgivelse. En mundtlig Yttring af Kronprindsen til
Contreadmiral OUo Lutken, at Flaaden hellere maatte tiIintetgjores end falde i Fjendens Hænder, viser imidlertid,
at han hal' tænkt sig Muligheden af, at Kjobenhavn maatte
overgive sig. Denne Yttring skal iåvrigt have givet Anledning til, at der blev hugget Huller i Skibene, for at
man ved at udslaae de derefter indsatte Fyrrespundser ,
kunde sænke dem ':». Hertil holdt Admiralitetet en Ordre
i Beredskab, hVOI'i tillige befaledes at. Odelægge Ræer,
Bundholdter , Seil og Takkelads **). Det kunde synes
paafaldende, at ingen bestemte Forholdsregler angaaende
denne Stridens Gjenstand bIeve givne; men det maa indrommes, at Kronprindsen for at give en bestemt Ordre i
denne Henseende behovede et Overlæg, hvortil del' næppe
val' Tid. IOVJ'igt 'gav lnstruxen Generalen tilstrækkelig
Myndighed og fuldkomment frie Hænder , som maa ansees onskeligst for en Hoistoommandereude , der er
afskaaren fra at iudhente nye Forholdsregler. SkjOndt
.) Bæder, I, 226.
• _) Admirll1ltetsarcbivet, aftrykt hos Bæder, I, 227.
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Direoteuren for del udenlandske Departement, da denne
omsider den 13de om Aftenen meddeeIle Peymanu sin
Formodning om et Brud med England, tillige indskjærpede
ham al undgaae , al del' fra dansk Side blev gjort del
furste Skud *), burde delle dog Iigesaalidt som Instruxens
ovenfor anforte Bydende, al undgaae "at være Agressor",
have givet Anledning til Tvivlraadighed, efterat Englænderne havde begyndt Fjendtlighederne vcd den 12te al
anholde Færgesmakken i Belter og ved den paafnlgende
Dag, hvilkel vi strax skulle bereue , at foJ'fUlge Vagtskibet i Sundet; men desværre herskede del' endog efter
Laudgangen den 16de Ubestemthed og Halvhed i alle
Forholdsregler.

-

FUl' vi skride videre , ville vi kaste el Blik paa

KJ obenlunms Tilstand og dc Forsoarsanstalter , de.'
blevc trufne i de 4 Dage, de.' forlobe , efterat Kronprindseu havde forladt Staden, indtil Englændernes Landgang. Den 12le underrenede eu Proclamation Indbyggerne
om, ' al Kronprindsen eftm' at have bragt All saavidt i
Orden, som Tid og Omstændigheder tillode del, ilede til
Armeen for med den saasnart som muligt al virke til
deres Vel, dersom ikke SIJaI'I Omstændigheder indtraf,
som afgjorde All paa en ærefuld og værdig Maade **).
Endskjondt denne uventede og hemmelige Afreisc virkede
nedslaaende paa Mangc, havde den dog den Ny Ile , al
Byens sande Stilling blev bekjendt; de Forsagte fik derved
Tid til at fj C1'0 e sig, medens de Tilbagehlivcnde kunde fOI'berede sig til den forestaaende Kamp, saa al del' siden
uden Hensyn Lil KjUn, Alder og Stand viste sig en Standhaftighed, del' uagtet alle udstandnc Trængsler, Savn og
Farer vedligeholdt sig til det sidste Oieblik.
*) Hæder, r, 68. B1om , 37.
"*) Hæder I, 61.

KJOBENHAVNS TILSTAND 1807.

423

Omendskjondt Landmagten i Kjobenhavn i All kun
bragtes til benimod 13000 Mand foruden Noge~ over
1200 Marinere, som gjorde Tjeneste paa Snbatterierne
og Defensionsskibene O), og den fjendtlige Magt var
ypperligt udrustet, vel forsynet med alle Krigsfornodenheder og dygtigt anfert, havdes dog i Hovedstaden, selv
med den korte Frist , Danmarks uheldige Diplomati
skaffede til at organisere et kraftigt Forsvar , vigtige
Hjælpemidler til at gjore Fjendens 30000 Mand alvorlig
Modstand, Den opoffrende og rigelige Understottelse,
som enhver Opfordring om Bistand til Stadens Forsvar
erholdt hos Borgerne , den Villighed, hvormed Enhver
ilede at bringe de forlangte Offre , det Mod, den Ud- holdenhed og Fædrelandskjærlighed , SODl Byens 100000
Indbyggere lagde for Dagen, kunde, ledet af dygtige
Anfurere, have udrettet Meget med de rundelige Forraad
af alle Slags Fornodenheder , som fandtes indenfor den
blomstrende Stads Volde og i dens rige Omegn, Men
sergeligt el' det, hvis Kronprindsen "ikl,e havde en eneste
hoiere Officiel' hos sig, SOIl\ han med Tiltro kunde bruge
i nogensomhelst vigtig Retning udenfor de Hverv, hvortil
hvilketsomhelst andel Individ af Armeen lige saa godt
kunde have været anvendt" U). Og hOiligt maa det beklages, hvis del' i den danske Armee, hvoraf den storste
Deel i flere Aal' havde staaet paa Feltfod, ikke har været
en dygtigere Befalingsmand at finde end General Pcymann; thi hvor elskelig denne 72aal'ige Olding end val'
som Menneske, hvor stor end den Agtelse val', som han
ved sit borgerlige Forhold i Fredens Dage med Relle val'
*) Foruden SlIdefensionens Besætning vare i Hovedstaden under

Vaaben 4885 Mand Linietropper , 330 Livjægere, 118 Herregaardskytter, 2520 Mand ved 6 indkaldte Landeværnsbatailloner,
800 Studenter og 4000 Borgere. (Blom S, 49-52).
**) :Rædei' l, 56.
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kommen i Besiddelse af, viste del sig dog desværre snart,
al han ikke besad den Duelighed og Krigserfanng ,
som det ansvarsfulde Kald udfordrede , hvilkel man paalagde ham.
Saasnart Krouprindsen val' afreist, lod Peymann FOI·svarsanstalter træffe for Staden , hvis Fæstningsværker
dengang val' endnu ufuldstændigere, end de CJ'e nutildags.
Man begyndte strax paa Batterier og Forskaudsninger, hvor
det val' nodvendigst, navnlig ved Overgangene og Enderne
af de 3 Soer , del' strække sig næslen lige fra Kallebostrand til Oresuudet og sanledes for st årste Delen indeslutte Staden fra Landsiden; man salte alle Iudvaanernes
Heste i Reqvisition for at kjol'e Skyts og Ammunition op
paa Voldene; Anslaller bleve trufne for al hindre , at
Vandledningerne skulde kunne overskjæres ; Lazarether
oprettedes inde i Staden, Tropperne og Borgernes , Livjægernes, Herregaardsskytternes og Studenternes frivillige
Corpser organiseredes og ovedes; kort All val' j travl
Bevægelse.
Heller ikke paa Holmene Vat' man orkeslUs. Paa
Kronprindsens Befaling havde Politimestereu allerede den
11Le opfordret Frivillige lil at lage Tjeneste paa Sodefensionen paa samme Vilkaar som 1801 (S. 344); ifOlge
denne Opfordring meldte sig omtrent 1000 ledige Folk,
hvoriblandt flere fremmede Haandværkssveude, Men da
del' foruden over 6500 Mand faste Folk og 1200 Marhrere
havdes en Deel Indrullerede til Sotjcnesten, som ved den
standsede Sotart vare uden Hyre, kunde allerede den 29de
AugUSl 100 af Femtenrigsdalerskarlene igjen dimitteres"),
Foruden nogle Batterier ved Dragtier og Kastrup
havdes ved Kjobenhavn den samme Landbefæstning mod
Soen, som gjol'de Tjeneste 1801 (S. 345-6). Christianus
-) Adrniralitetsnrcbivet.
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Qvintus og Ciladellel besattes af borgerligt AI'lUIel'i og
Mariuere , men Christianus Sextus især af Såetatens
Haandværkere under' Commando af Eqvipagemesleren paa
Nyholm. Batteriet Trekroner, som nu var forsynet med
Jordvolde, val' meest besat ' med Marinere, havde samme
Skyts og AnLal Folk som 1801 og commanderedes ligesom dengang af Oberstlieutenant Soreu Johan Von Meyel.. 1
Til al beskylle Staden mod Ost vare, som alt tidligere
(S. 287-8) omlall , i Aaret 1802 tre gamle Linieskibe
grundsatte paa Revshalen omtrent paa samme Plads, hvor
det gamle Batteri Provesleen havde væl'et, . Disse Skibe
vare i Bunden fyldte med Steen og Jord, omgivne af
nedrammede Pæle og stillede saaledes , at Oresund og
Prindsesse Caroline Wilhelmine laae med Aglel'slevnene
tæt til Elephanten, som dannede Centrum, og vare svaiede
med Forskibene lidet mod Land, hvorved de dannede
stumpe Vinkler' med Elephanten, Alle 3 Skibe udgjorde
det nye Batteri Prtroesteen , hvis Ydersider vare besalle
med 89 Kanoner, og som havde en Besætning af 942
Mand, For al dække Batteriets Flanker henlagdes der
en Stykpram og del fra 1801 bernmte gernerske Flaadebatteri NI', 1"'). Hele Provesteens Defension stod under
Commandeurcapltain Jost van Dockums Commando. Disse
2 Punkter' af Kjllbenhavns Bhed vare saaledes tenunelig
vel befæstede; men da det ei laae i Fjendens Plan at
vove noget Alvorligt mod Sodefensionen, skete intet Angreb mod Batterierne, omendskiondt flere fjendtlige Linieskibe strax i Begyndelsen af Belelringen indtoge en
truende Stilling mod Provesteen. Da Batterierne vare i
brugbar Stand, vare de snart slagfærdige, hvorimod den

I

") Stykpr, Lindormen, 20 Kan., 189 Mand, Cptl. Ckr. Hohlenberg.
Flaadebatteriet Nr, 1, 24 Kan., 155 Mand, Cptl. Nicolay JudI.
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til Rhedens Forsvar bestemte flydende De/ensian fOl'st
maatte udrustes.
Herpaa arbeidedes efter Kronprindsens Ankomst til
Kjobenhavn Dag og Nat med saamegen Kraft , at Alt
havde indtaget den bestemte Station fOl' den 17de, da
Fjenden indesluttede Staden baade til Lands og Vands.
'fo Blokskibe, Mars, som ogsaa 1801 havde havt omtrent
samme Post, og Fregatten St. Thomas, udtagdes
svinebundne mellem Trekroner og Kalkbrænderiet, og
indenfor disse il Stykpmmme og Kmumflotillen , del'
bestod af 15 Kanonchalupper og 11 Kanon- eller Skjærbaade, SOIll vare inddeelte i 3 Afdelinger (Avamgarde 8,
COI'PS de batailIe 11 og Arriergarden 7 foruden 4 Bombardeerfartnier og 1 Kanonjolle ~ J. Hele den tlydende
*) Til den flydende Derension
60 Kan.,
Bloksk. Mars,
Freg. St. Thomas, 22
Stykpr. Haien ,
20
- Sværdjisken,20
Kjæmpen, 20

borte:

363 Md., Capt, Cornelius Wleugel,
200 CapUt. Hans Stephansen,
189 Petertl. Lillienskiold,
189 Stephan Dietr.Kruse,
181J Sigv. Jorg. Acheleye,
Knnontlotillen var imhleelt i :

l) A"lllltgnrdclI:
Kaaeneh. Kallundborg, Prllnt. Jens Berlin Giodvad;
llelsingoer,
SUDt. Frederik Wilhelm Ev ers;
Nestved,
Hans Georg Garde;
Roeskilde ,
Prltnt. Jean Jaqu es lsack SUCRson;
Saltholmen ,
Sltnt. Wilhelm Frederik Ravn,
22de August Prltnt, Wine entz David Gottlieb;
Frederikssund, Sltnt. Claus Lezou Sønderup;
Stubbekjøbing, Peter Urban Bruun;
Rodby,
Thomas Joaehim Liitken,

2) Corps dc butnille :
Kanenb, IJrendal,

Prltnt. Jl'ilhelm Martin lI'inckler;
Emanuel Krieger;
Christian Wulff,
I 3 Dage SItnt, Jen . Seidelin I

Nykjobing,
Nakskov,
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Defension anfårtes af Generaladjutant, Commandeur-:
oapilaill Johan Uorneliue Krieger, del' opboldt sig paa,
Kanonb, Aalborg,

Prltnt. Frederik ChriBtopher Julll Ger-

hard Greve af Trampe;
Bolle Wllheln« Erieh.en.
Robert Anton de Fontenay;
og fra 3. Sepl..
Langellund,
Frantz Martin Dodt,
Peter Augullt Nielsen ;
fra 1. Sept.
Johan Peter Berg;
Staværn,
Wilhelm Moller;
Stege,
ChrilllianBund, Sltnt, MagnuB Boeg;
FlenBborg,
Prltnt, Jochum Nicolay Muller;
Wiborg,
Jean Andre Suenson.
OdeR,e,

Kanoncb, NYllted,

3) Arricrgnrden:
SUnt. ..Jndrea. Holstcn ;

Svendborg,
Faaborg,
Holbek,

-

Toger Emil Rosenorn;
Christopher Joh. Fr. Hedemann;
Prltnt, Johan Georg Boll,
fra 18de August Sltnt, Peter Nicolay SkibBted,
I'ra iste Sept.
Peter Urban Bruun;
Middelfart,
Christian Gran;
Anens,
Adam Koopman Block;
Kjerteminde ,
Jen. Jacob Paludau,

Hver Kanoncbalup flirte 2 Stkr. 24·9]; Kanoner samt 4 Stkr.
4·9]; Haubitser og var bemandet med 64 Mand. Kanonbaadene
vare armerede med 2 Stkr. 18.9]; Kanoner samt 6 Stkr. 4·9];
Haubitser og bemandede med 68 111and liver.
Bombnrdccrdh'isloncn :
PrUnt. GotJried Ilagerup;
Sltnt. Jens Bang;

Morteerohaluppe Nr. 1,
Morteerbarkas Nr. l,
Nr. ».
Nr. 8,
Kanonjolle Nr . .s.

- Knud Linde;
Jens Seidelin;
Sltnt, Philip JuliuB Zeuthcn,
. I'ra 26. Aug. Georg Fog.
Morteercbaluppen flirte en 100·9]; Morteer samt to 4·9]; Houbitser og var besat med 40 Mand.
Morteerbarkasserne vare bemandede hver med 19 Mand og
"are ikke Andet end almindelige Skibsbarkasser , hvori man
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Lynetten. Han havde i den americanske Krig tjent med
Udmærkelse i den franske Marine og 1800 commanderet
Najaden under Bille ved Tunis og Algier, hvor han, som
man vil erindre, viste megen Fasthed mod Deien, da
Bille sendte ham iland til denne. En second commanderende Capitain Hans Baron Holsten, som 1800 havde
commanderet Nidelven ved Tunis og 1801 Elven.
Sobauerierne og den flydende Defcnsion vare armerede
med 7 Mortel'cr l 413 Kanoner samt cn Dcel smaa Houbitser og besatte mcd 5363 Mand 0); regnes hertil Chrlstianus Sextus's 46 Stykker Skyts, hvorul brugtes henimod 600 Årtillerlster og Haandværkere, saa kan hcle det
svære Skyts, SOlll Sneraten havde ved K.jUbenhavns Beleiring, anslaaes til 466 Stykker med omtrent 6000 Mands
Besætning. Desuden var det ubemandede, men med
havde sat en 100-911 "torleer ; de bleve derfor ogsaa næsten
altld efter 5-7 Kast lække. Man bragte dem da ind under
Kranen paa Nyhotm, tog Morteren ud og satte den i en simpel
\ Pram, halede Ild med denne og brugte den, medensBarkassen
blev kalfakteret. J Almindelighed kundePrammene bolde bedre
ud og bleve fiirst lække efter henved 30 Kasl.
Kanonjollen var armeret med en 24-911 Kanon og to 4-911
Houbitser og bemandet med 41 Mand.
Desuden hurte iii Morteerdivisionen nogle Pramme, besatte
fra Holmen og commanderede af SllnrUllerllieutennnter.
Avantgardens Besætninger , SOI11 ei kunde rununes ombord,
vare indqvarterede I det uarmerede Lynets Bygnlnger ; Arriergardens og Bombardeerdlvlslonens Mandskaber indqvarteredes
i den uarmerede og utiltaklede Fregat Triton l SOIll var udlagt
v('d IRildepæl ; Corps de batnille havde sine lIIandskabel'
omhord.
0) Heri er medregnet Briggen MercuriuB med 18 Kanoner, Capita!n
Peter Johan Wleugel , 85 Mand, som under Beleiringen blev
henlagt ved Langebro for at forsvare Havnen fra denne Side,
samt 8 Pramme fra Holmene med 3 Morterer og 60 !lIand og
l Barkos med l Karonade og 25 Mand, som tIIsidst brugtes
i Kallebustrand,
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80 Kanoner armerede Linieskib Waldemar henlagt ved
Bommen som Reserve, Den nvrige Deel af den faste
Stok fordeeltes under Officierernes Tilsyn paa Flaadens
oplagte og saameget som muligt fra hinanden spredte
Skibe og omkring paa Holmene samt i SUetalens Bygninger, hvor del ogsaa lykkedes ved disse Foranstaltninger
at forekomme Opkomsl af nogen betydelig Ildebrand, da
Staden siden hærgedes af Fjendens Bomber og Brandsager,
Imidlerlid var del' den t3de indtruffen en Begivenhed, som kun Iidel slemmede med det Venskab,
Englænderne endnu bestandigt hyklede,
Da oeconomiske Hensyn giU" det nndvendigt al benytte Skibene og alle luventariesager , saalænge de ere
brugelige, opslides disse i Almindelighed paa Vagtskibsstationerne, paa hvilke ogsaa Lærlingerne hyppigst gjUl'e
deres fl)rsle Togi; desuden bemandedes Vagtskibene f01'holdsviis med' flere til Soen mindre skikkede faste "Folk
og gaves el stnrre Antal Lærlinger end andre -S~i be,
Da man, dengang Vagtskibet i Sundet delle A;al' eqviperedes, ikke havde ventet, at det skulde komme i Slag ,
havde man ikke gjort nogen Undtagelse fra de alminde-,
lige Regler, men dertil valgt den 24aal'ige; skrpbelige
og usndygtige Fregat Frederiksværn paa 3f! Kanoner,
givet den en maadelig Udrustning og en 2~6 ,Ma(Jd stor
Besætning af den ovenfor omtalteSlags, Capilain El. enri(Jh
Sigismund Gerner var Chef,
i
hl
Da den engelske Flaades Stilling blev meer og meen
truende, fik Gerner Ordre til al vende lilbage til Kjobenhavn og, hvis han ikke kunde slippe igjennem, da at
.landsælte og brænde Fregattren samt redde Mandskabet
over Land, Den t2le om Morgenen meldte Gerner Admiralitetet, at det val' hans Hensigt den næste Nat at retournere til KjUbenhavn, Men da han kort ener Midnat i, al
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Stilhed forlod sin Ankerplads var Vinden S. O. med
stærk sonden Strom, saa at han ikke kunde komme mod
Syd; han holdt derfor Kallegattet ud for om muligt at
naae Norge. Ilet kan være, at Englænderne endnu den
13de havde ladet Frederiksværn passere , hvis den havde
sogt KjUbenhavn, thi Jackson ankom fOl'st paa denne
Dag til Hovedstaden og Undet'ha~dlingerne vare altsaa
ei endnu afbrudte; desuden vilde det ei have været dem
saa magtpaaliggende at forhindre delle, da de vist ansaae
alle Skibene i KjUbenhavn som deres visse Bytte. Imidlertid
forhindrede Vind og Strom Gerner i at komme dertil,
hvor den ogsaa ikke synderligt vilde have bidraget til Forsvaret, hvorimod der val'Grund til at haabe, at Frederiksværn ved den gode Vind inden Morgenens Frembrud
vilde kunde have faaet et saa stort Forspring mod NOI'd;
at den kunde frelses ind til Norge, dersom Englænderne
skulde tillade sig et formeligt Fredsbrud ved at f01'fl)lge den.
At del' paa den engelske Flaade holdtes et vaagent
Oie med det danske Vagtskibs Bevægelser viste sig strax
om MOI'genen den 13de; thi næppe saae man der, at
Frederiksværn var borte, fUr Linieskibel Defenee paa
74 Kanoner, Capitain Charles Ekins, og Fregatten Comus
med 32 Kanoner og 145 Mand, commanderet af Capitain
Edward Heywood, lettede og satte efter den. Saaledes
skuffedes Gerners Haab om, at Englænderne dog vilde
betænke sig paa at anstille en Forfnlgelse. Ogsaa Haabet
om at erholde et tilstrækkeligt Forspring slog ham feil;
'Vinden luiede af, og den næste Dag, den 14de, kort
rur Midnat naaede Comus, del' seilede bedre end Linieskibet, 3 Miil Syd fOl' Marstrand, tæt agten for den ved
Stille opholdte Frederiksværn og forlangte ved Praining,
at Gerner skulde oppebie det nogle Miil tilbageværende.
Defence. Efterat dette med god Grund var nægtet, af-
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fyrede Comus et Geværskud , som besyare~es med en af
Frederiksværns Betrattekanoner, hvorpaa Heywood benyttede sin heldige Stilling til al give sin Modstander
hele Laget agter ind. Delle skete med saa vel rettet
Sigte, al den danske Fregat derved blev ilde tilredt;
Rallinen og de fleste Braser bleve overskudte, Skibet IUb
i Vinden, og Forvlrrlng opstod blandt del ukrigsvante
Mandskab. End værre blev del, da Frederiksværus
Batterikanoner bleve losnede; thi Lanternerne slukkedes,
enten paa Grund af RUgen eller Lufttrykket, og del derved
opstaaede MUrke benyttede da en Deel af Folkene til al
suge Skjul i Krumholterne. I denne Forvirring fik
Fjenden endnu Leilighed til at anbringe sit Lag forind ,
og Modstanden val' aldeles ophort, da begge Skibene
ragede ombord i hinanden, og Comus, efterat Kampen
havde varet henimod t Time, entrede Frederiksværn
forfra. Paa dansk Side havdes 12 Dåde foruden flere
let og 20 haardt Saarede, medens de engelske Beretninger melde, at Comus kun havde t Mand saaret.
Frederiksværn rul'tes derefter tilbage til Sundet, hvor
den i KjUl.lenhavn saaes om Morgenen den 19de midi
iblandt de engelskeSkibe under dansk Flag, hvilket man
lod vaie fol' at betegne, at del kun val' i Depositum den
danske Flaade forlangtes.
I sin Rapport om denne sergelige Tildragelse anbefalede Gerner sine Offlcierer, sin Styrmand, Proviautskriver, Tommermand og den helslngoerske Lods, men
kunde ikke give sine nvrige Med tridende nogen særdeles
Bernmmelse Il'). Desværre blev denne Sag, uagtet Gerner
forlangte det, ikke videre retligt oplyst.
Fregattens
fangne Marinere lode sig alle hverve til engelsk Tjeneste·O) .
*) Admiralitets arehivet.

-) Hæder I, 817-8.
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EfteJ'at Jackson, som ovenfor bemærket den 13l1e
om Middagen, altsaa Dagen efter Kongens og Kronprindsens Afreise, val' ankommen til Kjllbenhavn, fandt
, vel en kort Sammenkomst mellem ham og Bernstorff
Sted; men denne forstod ei helle.' at vinde Tid, og
Jackson indsaae snart, at Kongens og Kronprindsens
hurtige Bortreise var et tydeligt Tegn paa Forkastelsen
af hans Forslag , hvorfor han forlangte sine Passer. Da
fUrst var det, at Bernstorff som omtalt om Aflenen ytrrede
fOl' Peymann sin Formodning om el Brud med England.
Jackson afreiste altsaa fulgt af hele det engelske Gesandtskab og gik ombord paa den engelske Flaade.
Denne laa endnu roligt paa Helsingners Rhed og
havde faaet et Beviis paa den danske Godtroenhed, idet
man havde tilladt den l uagtet dens truende Stilling I at
erholde alle Slags Fornodenheder , selv saadanne, som
behnvedes til Landgangen. Den ventede nemlig blot paa
de diplomatiske Forbindelsel'S Åfhrydelse for at sætte
denne i Værk og gjorde derfor alle Slags Tilberedelser
dertil, medens den endnu laae ved Helsingner, Allerede
den 7de havde den engelske Flagcapilain Sit' Home
Popham udkastet Dispositioner dertil *); men Armeens
*) Som bedst bekjendt med Farvandet overdrog es det Contre-

admiral Essington at fOre Overopsynet med Troppernes Udskibning. Hertil bestemtes saovel Krlgsskibrnes som Transportskibenes Fartiiiel' I af hvilke en Deel vare fladbundede og alene
til Landgang byggede Storbande. Alle FarWier forsynedes med
Dræg og Toug og inddeeltes i 8 Dluisloncr , der hver filrte
sin egen Distinctionsvimpel (rild, hvid og blaa) og commanlieredes af Linieskibscbefer (Linzee I Colvllle og Rose), der
ibland ~ deres Skibsomcierer valgt!' sig de Iornodne Assistenter.
Divisionerne vare igjen inddeeIle i 6 Underafdelinger, som
commanderedes af Lleutenanter , og hvoraf ingen maaue bestaae af mere end 6 Baade , der hver filrtes af en paalidelig
Underofficier !Ta Krigsskibene eller Baadsmand !Ta Transport.
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Overgeneral ankom forst den 12te fra RUgen. Dagen
efter vare alle Transportskibene blevne inddeeILe i Brigader,
der hver stilledes under Bedækning af et Linieskib; tillige
val' der kogt Mad for 2 Dage og del undvendige Foder
til Hestene uddeelr"). All val' saaledes beredt til Landgangen, og da Jackson den 14de var ankommen lit det
engelske Admiralskib, blev det besluttet at landsætte
Tropperne saa snart som muligt, Stille og Modvind,
hindrede imidlertid Flaaden fra al lette fl)r næste Dags
Middag. Om Aftenen ankrede dens Hovedstyrke vedVedbek,
medens en anden Deel deraf lagde sig ved Skovshoved,
og All forberedtes lit at landsætte Arme.en næste Morgen,
Sondagen den 16de.
Delte skete ogsaa ved Vedbek, uden al nogensomhelst Modstand fandt Sled fra dansk Side, og del
uagtet Terrainel var særdeles skikket til "virksom Modsland endog mod en betydellg Overmagt"?"). Et almindeligt Bygte nar paastaaet , at General Peymann længe
skibene. Cbefen for Linieskibet Alfred, Capitain Jobn BIIgb,
ledede Udskibningen af Artilleriet; 6 Linieskibe vare beordrede
at bolde deres Barkasser med halv rllde og blaaeVimpler klare
til at landsætte bver l Sexpundiger. Paa givelSignal samledes
bver Divisions Baade ved det dertil bestemte Skib, som var
kjendeligt ved DIvisionsflaget , og der erholdt de nærmere Be·
faling at forfllIe sig til de andre Skibe for at modtage Tropperne. For at hvert Regiment kunde boldes samlet I de Baade,
som flirte det, og Ikke skulde'komme imellem dem, som fllrte
andre Regimenter, roede Baaderækken, naar den var underveis
til Landingsstedet, I Kjlllvandslinlen, flIrles og sluttedes af
2 Lieutenanter, som, naar Baadene formerede Frontlinie, stillede
sig hver paa sln Fllli, ligesom de Baade, som flirte de 2 midterste
Compagnler , vare udmærkede ved Regimentets Qvarteerfaner.
Hvert Skib maaue medgive sine Storbaade og sin Barkas de
fornlldne Buxeerfartlller. Særdeles Omsorg var anbefalet for
ikke at overfylde Fart111ernI',
IJ) BIorn , S. 57- 8 og 181-4. ") Blom , S. 59.
(28)
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ansaae del umuligt, at Fjenden vilde tillade sig den
mod ai gammel Theori stridende Fremgaugsrnaade at
lande mellem 2 Fæstninger. Da han omsider maatte
indremme Sandsynligheden deraf', noledes han dog
med at sende et utilstrækkeligt COI'PS (omtrent
600 Mand), ikke ad Strandkanten; hvor Fjenden var at
vente, men ad Kongeveien til den saakaldte Ræveskovsbakke ved Viintappergaarden , del' ligge I' over 1 1/'1. Miil
f.'a Landingsstedet, med Befaling til ikke at rykke længere
frem, "at gaae forsigtigen til V ærks, ei skyde eller
angribe fUl'St og vogte sig for at blive afskaaret" "). Den
stnrste Deel af Corpset stillede sig altsaa roligt op paa
det befalede Sted, udsendte blot nogle enkelte Recognosceringsafdelinger, indtil de, da Efterretningen om Fjendens
Landgang indtraf, strax beordredes tilbage til Fæstningen....).
Imidlertid hekjendtgjorde Generaleommandoen ved en
Proclamation, at Fjendtlighederne vare begyndte, og al
al engelsk Eiendom ..kulde lægges under Beslag. Igjennem
Overretten i Gluckstadt udstædte Kongen samme Dag en
Krigserklæring , grundet paa , at Jackson den 13de havde
erklæret, at Fjendtlighederne fra Englands Side vilde
begynde.
Man skulde ikke troe, hvad dog sildigere fuldstændigt
er go dtgjort at have fundet Sted, at Generalcommandoen
den 15de om Aftenen har havt sikker Kundskab 001 Fjendens
utvivlsomme Forberedelse.' ,til at lande om Natten eller
næste Morgen ved Vedbek med sin Hovedstyrke, omtrent
17,000 Mand under Overgeneralens umiddelbare Commando,
medens General Spencer med sin Brigade , henimod
3000 Mand, laa truende mod Skovshoved**0). Det var saaledes oiensynllgt, at det især var i Sundet, at Landgang (nrst
") Hæder I , 109,

....) Btom , S. 64- 7,
-") Hæder I , 108.
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maaUe befrygtes. Vel var den fra Rygenmed8 -9000 Mand
kommende Lord Roslyn i Opseiling i Kjtlgebugt; men fra
denne Side val' del' for Oieblikket Intet at frygte, thi
delle COI'PS landede fOrst 5 Dage sildigere , den 21de,
NOI'd i KjOgebugt<t). Det val' derfor især ved Vedbek
og Skovshoved, at begge Fæstningers (Kjtlbenhavns
og Kronborgs) hele disponible Krigsmagt burde have
været samlet Natten mellem ,den 15de og 16de, for
saalænge som muligt at forhindre Fjenden fra al komme
i Land. Det el' endvidere oplyst, at man kunde have anvendt næsten lige saa mange Tusinder dertil, som der
nu blev udsendt Hundreder, nemlig 4-5000 Mand Linietropper fra Kjobenhavn foruden den stnrste Deel af 3 Linieog 2 Landeværnsbatailloner fra Kronborg<t<t). Disse
Tropper kunde været understottede fl'a Snsiden af 2 Stykpramme og 16 Kanonbaade, del' den 15de ganske vist
vare til Disposition, og som ved al benytte Flakkene paa
Kysterne kunde have undgaaet at komme i Kast . med
Fjendens store Skibe, medens de vilde have været i Stand
til at maale sig med de mindre fjendtlige Fartnier. Billes
senere i denne Anledning for Undersngelsescommisstonen
afgivne Erklæring viser, at hvis han val' bleven spurgt,
vilde han have tilraadet Sueratens Medvirkning til at forhindre Landgangenu<t).
Om Landgangen end i Tidens Længde ikke kunde
være bleven forhindret, vilde dog de hel' antydede Foranstaltninger have forhalet den og gjort den dYI'tkjtlbt.
Vel muligt, at dette ogsaa vilde have kostet maaskee endog
megel Blod paa VOI' Side; men til al offre det vare Alle
beredte, thi man indsaae, 'at derved dog i al Fald Æren
vilde reddes. Hver Gang Fjenden blev afslaaet, hver Dag,
.) Blom, S. 79. 80.
H) Blom, S. 52-3•

. ..) Hæder I, 110. 111.
(28*)

436

1784-1801.

Landgangen var forhalet, vilde Fjenden være bleven
svækket, om end ikke snarneget ved det Tab, han derved
kunde lide, som ved Mangel paa Forfriskninger for de
af Opholdet ombord svækkede Tropper og Heste. Men
fUl'st og fremmest vilde derved være vunden Tid til at
fuldfore Forsvarsanstalterne, til at sammendrage Tropper,
til at bortskaffe alle indenfor Fæstningens Demarcationslinie iveien liggende Bygninger og til ordentligt at befæste
Passene mellem Seerne; Furanstaltninger til hvis Ildfurelse
100000 Indvaanere vare rede at virke af yderste Evne.
Ved strax at optræde med Dygtigheu og Kraft vilde tillige
Forsvarernes Mod være steget, medens Fjendens Tillid til
et heldigt Udfald af det ingenlunde populaire Foretagende
val' bleven rokket. Forsonnnelsen heraf svækkede desuden Tilliden til Generalcommandoen, saa al enhver
Kyndig let indsaae, hvad Enden vilde blive, da Fjenden
endeligt, uden at der var lOsnet et Skud, Mandagen
den 17de fuldkomment indesluttede Hovedstaden baade
til Lands og Vands. Istedetfor den tidligere Begelstring
traadte nu en misfornoiet Fortvivlelse, som desværre fik
ny Næring ved Generalcommandoens vedvarende kraftluse
Optræden,
Medens de fjendtlige Tropper marcherede fl'a Vedbek
mod Hovedsladen , var Flaaden ogsaa rykket Syd efter i
Sundet, hvor de storre Skibe toge Slation henimod en
halv Miil NOI'd for Batteriet Trekronore her forbleve de
liggende under hele Belelringen, paa de Skibe, som
indloge en truende StilIing mod Provesteen , og nogle
uvæsenllige Pladsforandringer nær,
Under Commando af Chefen for Linieskibel Goliath,
Capilain Pudget, var af de mindre Skibe dannet en let
Eskadre ("advanced squadron"), bestaaende af' 5 Bombarderer , 3 Corveuer ("sloops") , 1 armel'et Skib, 7 Brigger
3 armerede Transportskibe og 10 med Morterer besatte

KJl)UENBAVN INDESLUTTES

1807,

437

Barkasser"). Denne Eskadre holdt sig saa nær Kysten
som muligt for at sikkre Armeens venstre Flui mod Angreb
fra Snsiden. Et saadant skete imidlertid ligesaalidt efter
Landgangen som under denne; thi General Peymanu vilde
ei tillade KanonflolilIen at' operere udenfor Kjl)benbavns
Rhed.
- Den Deel af Transportl1aaden fra RUgen, hvorpas
det liannoverske Cavalleri var ombord, kom imidlertid op
igjenoem Drogden fol' at landsætte Tropperne ved Skovshoved, og flere Koffardiskibe, som fra OsterSl)en skulde
NOl'd efter. benyttede Leiligheden til at slippe igjennem
Sundet.
Da Gonvoien Sondagaften laa i Stille, roede den
nydende Defensions Cbef, Krieger, KI. 101/ 2 ud med
6 Kanonchalupper for om muligt at erobre nogle af
Skibene; men opspringende frisk Kuling af N, V. Vind tvang
ham til at vende tilbage med uforrettet Sag. Den næste
Morgen tvang derimod Bombardeerdivisionens Kastning
-) Til den lette Eskadre hlirte :
Bomb. Thunder,
2 Mort., 8 Kan., Capt. George Cocks,
Zebra,
2 16
William Bowles,
Fury ,
2 12
Richard Arthur,
Vesuvius
2 12
William Godft'ey,
Ætna,
2 12
Trincle Stoddart ,
Corvet Cruizer ,
18
Kite,
18
Henry Stewart ,
Mutine,
18
Edward Elliot,
Arm, Skib Hebe,
18
Brig Fearless,
14
Indignant ,
14
Urgent,
14
Pincher,
14Tigress,
12
Desperate,
12
Safeguard ,
148 armerede Transportskibe og 10 Bombardeerbarknsser.

j

438

1784 -1807.

Convoien til ' al holde OSlel' over, medens del lykkedes
Kanonflottillen , som beskyllede de 1000 Alen udenfor Lynellen udlagte Bombardeerfartoler , al afskjære
2 Koffardiskibe, af hvilke del ene, en Nordamericaner ,
strax blev frigivel, hvorimod del andet, el med TOmmel'
ladel engelsk Skib, blev brændt, da del kom paa Revshalen 0).
Samme Dag gav Admiral Gambier en Ordre til sine
Underhavende, hvorved han paulagde dem at bemægtige sig
alle danske Skibe, og aufurte deri, at dette skete, fOI'(1i
Fjendtlighederne mellem Danmark og England maatte
ansees begyndte derved, "al de danske Kanonbaadc havde
taget og odelagt et brittisk Handelsskib, som passerede
Kjobenhavn". Del er _mærkeligt, al en saadan officiel
Erklæring kunde finde Sled den 17de, eftarat den engelske
Gesandt allerede den 13de havde erklæret Fjendtlighedernes
Begyndelsc, Fregatten Frederiksværn samme Dag val'
forfulgt og de briltiske Tropper den 16de vare landsalte
paa Sjælland, medforende en af Admiralen i Forening
med Armeens Overgeneral udstædt Proclamntion til Indbyggerne, hvori udtrykkeligt siges, al del brittiske Sværd
var blottet mod Danmark. Fol' at afskjære al Undsætning
fra Sjælland erklærede Admiralen endvidere den 2tde
Oen i Blokadetilstand, og da han erholdt Eftcrretnlng om,
al de Franske havde bemægtiget sig Stralsuud , beordrede
han den 23de Commandeur Keats al sende den fornndne
Magt fra den i Storehelt værende Eskadre for ogsaa al
blo,kCl'c denne Stad **).
• ) Do den erobrede Fregat Frederiksværn nogle Dage sildigere
ankom til den engelske Flaade, og dens 20 Saorede sendtes i
Land ved en Porlementair, erholdt denne de ~ Mand, der havde
udgjort det opbrændte Skibs Besætning, med tilbage.
") "NovaI Chronicle" XVIII, 229, 253, 255,

UDFAI.D DEN t7DE AUGUST

1807.

439

- Det el' all berettet, at den fjendtlige Armee udeu at
mode Modstand var rykket saa langt frem, at den Mandagmorgen - samme Dag, som Koffardiskibet blev taget indeslullede Kj6benhavJl. FUI'st nu besluttede Generalcommandoen sig lit dog at giore et lill» FOI'sUg paa at .
standse Fjenden, og del var ved denne Leiligbed, al de
forsle Kugler bleve vexlede lillands. Kl. 9 om Formiddagen udmarcherede fra Kjobenhavn omtrent 600 Livjægere, Herregaardsskytter og Becrutter, commanderede
af Livjægernes kjække Chef, Majol' Frederik ConraJi
vm]. Holstein, og understonede fra SUsiden af 3 Kanonchalupper under Premierlieutenant J. J. ,J. Suenson, for at
gjore et Udfald mod Fjenden. De rykkede frem mod
Vibens/mus; men efterat denne lille Styrke henimod
Middag modigt havde' trængt de' fjendtlige Piketter tilbage
hiinsides lille Vibenshuus, maalle den med et Tab af
t Dnd og 13.8aarede ' igjen retirere for den saa langt overlegne Fjende. Kanouchaluppernes Hjælp maatle indskrænkes til at sende Kugler op i Landet, hvor Fjenden
lod sig see eller Val' at formode; skjondt deres Skud besvaredes af det bag Bygninger og Buske skjulte fjendllige
Feltartilleri , slap de dog uskadte derfra.
Imidlertid val' den fjendtlige lette Eskadre naaet op
mod S1Janemollen og lod sig, da del var Stille, buxere
frem.
Bille forte da KI. 61/ 2 hele Kanonflouillen mod
Fjenden, 50111 efter en levende Ild paa begge Sider Kl. 9
trak sig tilbage. Pau dansk Side faldt kun 1 Mand tildeels vel, fordi Fjendens Karonader ikke l'et kunde naae;
om dennes Tab ved denne Leilighed haves ingen Efterretning, men efter Udseende gjorde Kanonehaluppernes
24pundiger god Virkning.
Ved disse fOrste krigerske Begivenheder vistes saavel Lil
Lands som til SUes el Mod og en Raskhed, som aller vakte
lldt TiI\id og Haab hos Hovedsladens Indvaanere. Disse lagde
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ogsaa deres Paaskjonnelse for Dagen ved at sammenskyde betydelige Pengesummer og en Mængde Provisioner
in natura, hvorved en i den Anledning nedsat Commission
sattes istand til næsten under hele Belairingen at uddele
dobbelt Forpleintng, Viin, Brændeviin, flint Brod, Ost,
Suppe og Kjod til Batteriernes, Voldenes og Sedefensiunens
Besætninger").
Men delle lille Udfald val' desværre knap i Stand til
at forsinke Fjendens velordnede Fremrykning] dertil udfordredes en ganske anden Styrke; men skjolldt Generalcommaudøen kunde disponere over en langt betydeligere, benyttedes den dog ikke, saa at BOt'gel'col'Psernes og RecruUernes hæderlige Tapperhed ikke havde
stort andet Udbytte, end at man kom til den sergelige
Vished, at det engelske Krudt vat' langt bedre end det
"danske.
'- Alligevel syntes det, som om man bcroligede sig
med dog at havc gjort Noget og stolede paa den tillidsfuldc Yitring , som i det Mindstc almindeligt tillagdes den
commanderende General: "Lasz't sie nur unter meine Wlille
kommen!" l del Mlndste skete dCI' intet nyt Forsug de
2 fUlgende Dage, hvorimod man blot bekjæfiigede sig
med at opkaste Forskandsninger ; men Fjenden forskaudsede
sig ogsaa og det i al Mag, Noget, som man vistnok til
enhver Priis burde have sogt at hindre eller i al Fald at
~
vanskeliggjot'e,
Batterter opkastedes nu rundt om mod Hovedstaden,
og da Ellglændcl'De strax erkjendte Vigligheden af al befæste deres venstre Floi fol' at sikkre Communicalionen
med Flaaden, arbeideda de ufortrodent paa at sætte sig
fast ved Svanemollen. For dog at gjore Noget, lod man
*) Ogsaa Tobak uddeeltes blandt Mandskabet paa Defenslonen.
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Kanonflollillen operere der saa godt den kunde, skjondt
det val' nlensynligt, at den Intet kunde udrette, naar
den ikke samtidigt blev understnuet fra Landsiden,
l'irsdagmorgen, saasnart man kunde see , optoge
ellm' afkappede Kanonchalupperne fUrst, tildeels under
Fjendens Kauouer, en Deel Mærker, som denne havde
udlagt langs Stubbegrunden. En Division Kanonchalupper
sendtes ogsaa op i Svanernellebugten for der at forurolige
Fjenden, og kort efter forte Krieger alle Kanonchalupperne
frem for at forstyrre den fjendtlige Udskibning af Caval\eri
og Artiller! ved Skovshoved. Men da de angrebes ei blot.
af den fjendtlige lette Eskadre, del' om Nallen havde ombyttet sit korte Skyts (Karonader) med lange 18-pundige
Kanoner, men ogsaa af et 9pundigt Feltbatteri, som
Fjenden nu havde faaet opstillet bag Gjærdet i Haven ved
Svanemellen , bleve de nodte til at trække sig tilbage.
Ved denne Alfaire blev foruden Premierlleutenant J. G.Bolt,
som saaredes dodeligt *), I Mand dræbt og 1 saaret , og
3 af Kanonchalupperne maatte sendes til Holmen for al
repareres. Paa deune Dag kastede ogsaa 2 fjendtlige
Bombarderer mod Provesteen. som besvarede deres Ild
med en Deel Kasteskud. medens nogle Bomber fra Qvintus
udsendtes, dog paa begge Sider uden Yirknlng.
Onsdagmo'rgen ved Daggry sendtes atter Kanon
chalupperne Roeskilde, Helsingåer, Nestved, Saltholmen og
RUdby under Premierlleutenant J. J. J. Suensons Commando
op under Landel ved Svanemnllen ; men da de heller ikke
den Dag fik nogen Understottelse fra Landsiden, vendte
de snart tilbage uden at see nogen Ftieude, omenskjnudt
hyppige Kugler fra skjulte Feltkanoner viste, at han val'
del' tilstede.
*) Boll rtMe den 26de August af sit Saar,
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Endeligt besluttede General Peymann sig efter
Billes Forlangende") til Torsdagen den 20de at foretage
et saakaldet kraftigt Udfald med henimod 1800 Mand
under Oberstlieutenant Johan Mangelsen von Voigts
Commande. medens en lignende Styrke, meest bestaaende
af Landeværn og commandel'et af Generalmajor Ernst
Frederik von Walterstor/f, som vi alt kjende fra Underhandlingerne 1801, med en Slags Reserve opstilledes paa
NOl'l'ebl'o og ved Indgangen til Fælleden. Udfaldcts Hensigt val' at forstyrre Arbeiderne ved Svanelllollen, del'
. vare fremmede mcget i de 2 sidste Dage.
En urilitair Furfaller har vistnok med Rette rneent,
at man burde have listet sig ind paa Batteriet 1<1<). Men
saaledcs udfortes Angrebet ikke, Vel vare KJ. 2 1/'1. om
Morgenen, altsaa medens del endnu ral' morkt , Kanonchalupperne Kallundborg, Helsingner, estved, Frederikssund, Bodby, Stubbekjnbing, Saltholmen, Nysled og Svendborg, under Capilain Baron Holstens Commando, paa
den befalede Post ved del yderste Kalkbrænderi for at
begynde Angrebel ***); men fOrst Kl. 4 1/'1.' da det var hUi
lys Dag, avancerede Tropperne IIIOt! Svanemollen. Nu
bragte Kanonchaluppernes Skyts snart Batteriet til Taushed ;
men da Tropperne simide til at bestige ug odelægge det,
aabnede et andet Batteri en heftig Ild, medcns en overlegen fjendtlig Styrke trængte Udfaldscorpset tilbage,
og den engelske lette Eskadre samtidig tvang Kanon .
chalupperne til at trække sig tilbage, Dette.Udfald havde
sanledes heller intet Resultat; til Lands kostede det
150ndc og 18-20 Saarede , og Kanonchalupperne havde
3 Dode og 6 Saarede , blandt de sidste Secondlieuteuant
A. Holsten.
0) Ræder I, 144.
") Blom, S. 77.
U _) Kriegers Bapport i Admiraliletsarcbivet.
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Den i Anledning af Beleiringen sildigere nedsaUe
Overkrlgscommlssion domte den 16de November næste
Aal' Voigt til at have sin Charge forbrudt for ved dette
Udfald at have viist sig "seendrægtig og ved ugyldige
Udtlugter sUgt at unddrage sig sine Pligters Opfyldelse
samt derhos under denne Sag viist ufortrndeu Trættelyst.
Vidllllftighed og brugt usommelig SpoUen"·). Kongen
formildede Imidlertid Dommen til Afsked i Naade; desuden blev ban snart igjen optagen i Tjenesten, hvori han
endog senere steg til Generallleutenant, Ogsaa General
Walterstorffs militaire Conduile ved Udfaldet misbilligede
Overkrtgscommisslonen **).
Imellem 6 ljendllige Bombarderer og den danske
-Morteerdivision vexledes denne Dag en Deel Bomber,
dog uden synderlig ViJ'kning paa Dogen af Siderne.
- Samme Dag erholdt Peymann en Opfordrlng fra
LOI'd Catheart til vel at betænke Hovedstadens farlige
Stilling; i sin Rapport derom til Kronpundsen tilfulede
han imidlertid den Forsikring, al Kjobenhavn under
hans Commando a/ddg skulde falde i Fjendens Hænder
uden ved St01'm GUJ.
Denne lovrigt vist ærligt meente Forsikring er
unægteligt meget besynderlig og har foranlediget en
Forfatter til den YUring: "Det synes, at den gamle
Ingeuieur ikke ret hal' tænkt sig Muligheden af
et alvorligt Bombardement"t). Al han hal' gjort del
fremgaaer imidlertid af den Proclamation , han Dagen
efter udstædte ; lhi heri meddeler han Indbyggerne
"Midlel' til al forebygge de skadelige Fnlger af de nedfaldende Bombel's ViJ'kning i Tilfælde af el Bombardement".
") Hæder I, 478, 480.
....) Hæder I, 479.
.....) Hæder I, 150-51.

t)

BIom ; S. 78, 79.
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Men sergeligt er det, hvis han ikke har tænkt sig Muligheden af et alvorligt Bombardement, hvis han ikke har
kjendt de congrevske Raketter, som alt længe vare brugte
i Ostindien, eller hvis han hal' beroliget sig med. den
Mening, at Bombardementet ikke vilde blive væne end
det, dm' fandt Sted fra Sosiden under Slaget paa Rheden
den 2den April paa næsten en halv Miils Afstand. Sergeligt el' det, hvis han ikke bedre hal' fattet Angrebsplanen,
end al han kunde troe , at Fjenden vilde foretrække en
Storm med 30000 Mand mod en By med nooo Maud
under Vaaben fOl' el Bombardement, sanmeget mere som
de medbragte Krigsrnaterialier tydeligt nok robede Fjendens
Maxime, som Sir Horne Popham senere under Capitulationsunderhandlingerne udtalte: vi maae ikke kæmpe, vi maae
brænde; ("we must nol fight, wc must bUI'O")-I<).
Fol' at undgaae el Bombardement burde man ikke af
utidig Skaansomhed have undladt at odelægge Haver
og Bygninger indenfor Demarcationsliuien, og anlagt
Batterier og Forskandsninger saa langt ude, at Fjenden
kunde holdes i antagelig Afsland fra Byen. Men hertil
behøvedes Tid, og for al fuae Tid burde man have viist
kraftig Modstand mod Landgangen og gjort kraftige Udfald,
ellerat denne havde fundet Sled. Delle skele imidlerlid
-ikke , og heri laa Grundfeilen. Fol' at forklare det maa
man antage, hvad del' ogsaa m' blevet yuret, at Tankeu om,
hvorledes man skulde holde Fjenden saalæuge SOIll muligt
borte fra Fæstningen, "synes aldeles al være druknet i
den Masse Forretnlnger , som hvilede paa Befalingsmændene", og at Peymann ei val' en paa Sjæl og Legeme
vel udrustet Befalingsmand H).
*) Helll\'ied, S. 82.
**) Ræder I, 7t - 72.
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- Ener det sidste mislykkede Udfald mod Svanemol/en, lod man til Lands igjen Fjenden uforstyrret arbeide
der, Til Soes sngte man imidlertid saa meget som muligt
at forurolige Arbeidet og henlagde derfor den 22de ved
det yderste Kalkbrænderi Stykprammene Sværdfisken og.
Kjæmpen, som i Forening med Bcmbardeerdlvislonan
Dagen efter Kl. 10 1/ 2 om Fermiddagen aabnede deres Ild
mod Svanemållebauerlet , del' nu var blevet armeret med
9 Stk. 24pundige Kanoner, 2 Morterer og 2 Houbilser
og besat med et Infanteriregiment. Til Batteriets Understottelse nærmede den fjendtlige lette Eskadre sig ogsaa
Rheden og begyndte fra 15 Bombarderer og Brigger,
hvortil sildigere nogle flere Smaaskibe q) stodte , at beskyde Blokskibet Mars , Stykprammene og Bombardeerdivisionen. Men da Kanonflottillens Avantgarde angreb
Fjenden, og Batteriet Trekroner tilligemed Citadellet begyndte al kaste Bomber og skyde med gloende Kugler,
nedtes denne Kl. 2 til at trække sig tilbage.
I den oO'entliggjorte Extract af Admiral Gambiers
Journal omtales denne Træfning som lang og haard og
indrommes, at de engelske Skibe maatte trække sig tilbage,
fordi de Intet kunde udrette mod de Danske>"), Paa
dansk Side havdes 7 DMe og 11 Saarede ; Sværdflsken,
del' havde 7 Grundskud , og Ilere af Kanonchalupperne
vare nndte til at reparere ved Holmen. Efter de engelske
Beretninger led ogsaa deres lette Eskadre ved denne
Leilighed en Deel Skade, havde 4 Dode , hvoriblandt.
1 Officiel', og 13 Saarede, deriblandt ligeledes 1 Officiel';
Lord Cathearts Journal tor denne Dag omtaler ikke,
hvormeget der tabtes til . Lands. Paa NyhoJm faldt nogle
*) KrIegers Rapport i Admiralitetsarcbivet.
**) "Nava) Cbronic1e" XVIU, 234-5.
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Bomber, hvorved en Formand af Haandværksstokken blev
dræbt.
Imidlertid rykkede den fjendtlige. Armee uden
nogen synderlig Modsland nærniere til Fæstningen, hvorfra
den 25de et Udfald vel foreloges mod Ladegaardsveien,
men uden at Noget opnaaedes derved. Paa denne Dag,
den 9de efterat Staden VaJ' blevet indesluttet, havde
F,jenden bemægtiget sig hele den Linie, hvorfra Forsvaret upaatvivleligt burde fores. Hele Linien paa Ydersiden af Snerne, fra Clasens Have, ad Blcgdamsveien
forbi Blaagaard og Ladegaarden til Kallebøstrand var
nemlig om Aftencn i Fjendens Magt. De Forskandsninger,
som vi del' havde begyndt tll Stadens Forsvar, men ei
faaet færdige, vare nu velkomne Forårbelder til Batterier
mod Staden,
Dagen efter , Onsdag den 26de, foretoges et nyt
Udfald med de ideligt brugte Livjægere og Herregnardsskytler i Forening med nogle af Begimenternes Jægere,
i Alt omtrent 600 Mand under Commando af Major
v. Holstein , fra Citadellet; det var rettet mod Glassens
Have for om muligt at trænge Fjendens venstre Floi
tilbagc, inden han endnu havde befæstet sig del'. Kanonflotiliens Avantgarde og 5 af dens COI'PS de batallles
Kanonbaade, under Capitain Baron Holsten , understenede
fra Scsiden delle lille Corps, Modigt trængte man frem
til HavensNordside; her holdt Fjenden sig imidlertid bag
et Plankeværk, indtil han fik Forstærkning, hvorpaa vore
Jægere nodtes til atter at trække sig tilbage. Saalænge
VOI'e \,31'e i Haven, maatte Kanonbaadene uden at gjore
et Skud udholde Fjendens skjulle Batteriers Ild. En
Granat fra det fjendtlige Batteri ved Kildevæld traf Krudtkammeret paa Kanonchaluppen Stubbekjubiug, som derved
sprængtes i Luften, hvorved 31 Mand dræbtes og12 saaredes, medens 16 Mand slap uskadte derfra.
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sidste var Chefen, Secondlieutenanl
P. U. Bruun, som en Qvarteermester , del' saae Granatens Fald og strax indsaae Fnlgerne , stedte overbord.
Foruden Stubbekjobings Tab havde Kanonbaadene 1 Dnd
og 6 Saarede, iblandt de sidste Premierlleutenant
F. M. Dadl. Da vore Jægere havde trukket sig lilbage,
og Kanonbaadenes Ild derved val' bleren fl'i, jagedes
Fjenden vel atter ud af Haven; men efterat Skydningen
val' ophnrt, bemægtigede de tjendllige Jægere sig igjen del
tabte Terrain, uden at Citadellets gloende Kugler kunde
hindre det eller stikke Havens forhen ~ki1anede Bygninger
i Brand,
- Del er tidligere omtalt al Kallebostrand, det
sydlige Indlob til Kjnbenhavn , hal' en saa ringe Dybde
og er saa smalt, al man der ei el' udsat for Angl'eb af
storre fjendtige Skibe. FOl' at forsvare Havnen fra denne
Side henlagdes derfor blot tæt.indenfol' Langebro Briggen
Mercurius paa 18 Kanoner, bemandet med Styrmænd
under Commando af Navlgationsdireoteuren , Capitain
Peter Johan Wleuqel. Da Staden lmidlertid den 24de
var bleven nærmere ludesluttet mod SJ'd, og Briggen,
der var for bred til at komme igjennem Broen, ei med
sine Kanoner kunde række ud til de Steder , hvor der
arbeidedes paa fjendllige Batterier, detacheredes PremierIieulcnant C. Wulff med Kanonbaaden Nakskov og Kanonjollen NI'. 5 til Kallebostrand, hvor en paa Holmeu udruslet Karonadebarkas , Premierlieutenant Peler Carl
Spiirck, stedte til Divisionen
Denne tlifolede den
engelske Garde, som var trængt frem til Kongens Enghave og Yesterbro , en Deel Skade, men kunde, skjondt
Skylset spillede Dag og Nat, dog ikke forhindre I al
jenden bag Buske og Bygninger anlagde el Baneri ved
amle Pestbuus. Dette Batteri blev fuldendt den 27de
Dagbrækningen og brugte strax sine 24pundigel'e mod
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Kanonbaadene. Skjnndt Secoudlieutenant P~ J. Zeuthen
faldt strax i Begyndelsen, fortsalle hans Styrmand dog
kjækt Kampen <t); Cadet Peter BuM mistede noget sildigere
den venstre AI'm, og da Kanonbaadene havde borskudt
al deres Ammunition, nedtes de til at trække sig tilbage
indenfor Langebro . Nakskov kom herved paa Grund,
og for ikke unndvendigt at udsætte Mandskabet for
Fjendens Ild trak delle sig tilbage, indtil de til at gjnl'e
den flot fornodne Fartnier vare komne til, hvorpas den
indbragtes til Holmen til Reparation. Foruden de ant'l>I'te Officierer faldt paa denne Dag 6 Mand i Kallebostrand , og 5 saaredes , iblandt hvilke sidste Wullf
selv var.
Den næste Dag lagde Sparok med Kal'ona~ebarkassen
og Kanonjollen igjen gjennem Langebro og foruroligede
i Forening med et imidlertid paa Tommerpladsen aabnet
Batteri Fjenden ved gamle Pesthuus , medens 3 fjendtlige
mindre Skibe krydsede udenfOl' Indlobet til Kallebostrand,
hvor imidlertid det flakke Farvand forhindrede dem fra
at komme paa Skud.
- Den 28de -30te forholdt Fjenden sig fuldkqmment roligt og foreslog endog en kort Vaabenstitsland
for at flyUe de Sindssvage fra Ladegaarden til Frederiks borg, hvad han tidligere ikke havde villet indremme.
Han havde imidlertld nu dertil særegne Bevæggrunde ,
som dog dengang desværre vare ubekjendte i Kjnbenhavn, hvor man var aldeles uvidende om, hvad der
passerede udenfor Fæstningen. Uagtet Kallebostrand fnrst
blev spærret, da Batteriet ved gamle Pesthuus var anlagt,
altsaa efter den 24de, havde Generalcommandoen nemlig
dog ikke vidst at benytte den patriotiske Stemning, som
.) Wu)ff's Rapport i AdmiraliUetsarchivet.
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herskede blandt Indbyggerne"}, til at forskaffe sig Efterretninger udenfra. Den vidste derfor Intet om det Landeværnscorps, som Generallieutenant Joachim Melchior
Bolten von Casten,~kjold samlede i det sydlige Sjælland,
omendskjåndt Fæstningen derfra skulde vente sin nærmeste
Undsætning og derfor af yderste Evne burde have virket
til at sætte det istand til at agere imod Fjenden med den
fornådue Kraft Man undlod endog at forsyne Castenskjold med de Kanoner, den Armatur og Ammunition,
som han reqvirerede fra Arsenalet, fOr Hovedstaden blev
indesluttet **). Den indgaaede Vaabenstilstand benyttede
nu Fjenden Lil at detachere Generalmajor Sir Arthur
Wellesley (Wellington) med 3-4000 Mand mod Castenskjold, og ved Kjoge lykkedes det ogsaa hiin aldeles at
oplnse dennes Corps.
- Sneratens Hoistcommandel'ende indsaae snart, at
de aabne Kanonfartnier ei kunde afholde Fjenden fra at
rykke frem langs Kysten, og at KanonflottilIens Vil'ksomhed
paa Rherlen kunde blive hemmet af de ' bag Mure og
Buske skjulte fjendtlige Batterier, Admiralitetet udfærdigede
derfor allerede den 22de en Ordre til Commandeurcapitain
Keleger at besætte det· armerede Linieskib Waldemar,
naar han skulde blive nådt til at retirere fra Rheden, og
da lægge dette tvers for Bommen ved Toldboden for til det
Yderste at forsvare Indlobet Lil Havnen ***), Denne Ordre
tilligemed en anden til Holmens Overeqvipagemester an-) Til at vække og vedligeholde den patriotiske Aand bidrog
meget den hllit ansete Biskop Balle, der dagligt var paa
Voldene og opmuntrede Folkene ved kraftige religlllse Formaninger, ligesom SkuespIIler Knudsen anvendte hele sin
Tid til at opDamme Modet hos Krigerne, selv paa de yderste
Poster, ved fædrelandske Sange og Forelæsning af patriotiske
Skrifter.
**) Ræder I, 179,180. Blom, S. 93, 94.
....) Admiralitetets Referatprotokol Nr, 753 a.
(29)
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gaaende Flaadens Sænkning holdt Commandeur Bille i
Beredskab; men den brugtes ei, da Kanonflottillen lige
til del Sidste holdt sig paa Rheden.
- To Gange sendte Krieger, upaatvivleJigt eller
Anale med Bille, forgjæves sin Adjutant*) til General
Peymann for at forlange den elasenske Haves og OStPI'broes Demolering , turst Mandagen den 81te, 14 Dage
enerat Staden var bleven indesluttet , foretoges et stort
Udfald i denne Hensigt. Oet var imidlertid nu fOl'
seent, saa at man med Tab maatte trække sig tilbage
uden at naae Oiemcdet. Under Oberst Frederik von
Beck rykkede vel KI.4 om Morgenen omtrent 2100 Mand
ud gjennem Citadelsporten tilligemed 50 af Holmens
Tommermænd, anforte af Sopremlerlieutenant Soren Adolph
Bille, og 50 Mand af Brandcorpset , som skulde omhugge Træerne og tililltetgjUre Bygningerne. Peymann
var selv tilfods tilstede ved Udfaldet, del' fra S åsiden
understottedes af 3 Kanonchalupper. Den samme Mangel
paa Samvirken, som havde fundet Sted ved Udfaldet mod
Svanemollen den 20de, gjorde sig desværre ogsaa gjældende
hel'. Ligesom dengang udsattes Kanonbaadene i lang
Tid uden NyUe fol' den fjendtlige Ild, istedetfor al man
forst ved et allall Signal burde have kaldt dem frem i
det rette OiebJik. Desuden var ogsaa hel' Udfaldsstyrken
for ringe til at kunne virke med synderlig Kran **), og
uden noget egentligt Udbytte, skjondt de Underordnede
viste samme Mod og Udholdenhed, som ved de foregaaendc Udfald i saa bOi Grad val' lagt for Dagen, blev
man nodt til at trække sig tilbage, Tropperne med
et Tab af' 20 Dode og 82 Saarede , og Kanonchalupperne
.
med 1 I,)od og 2 Saarede.
*) Den endnu levende Capitainlieutenant J. A. Recke til Sohn-

gaardsholm ved Aalborg.
**) Blom, S.

1~5.
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Efterat Tropperne igjen vare dragne ind, kastede
6 BombardeerfartOicr tilligemed Trekroner, Sextus og
Citadellet mod Svanemollen , medens 2 Spilpramme , bver
armerede med en 150pundig Morteer, under Commaudo
af Toihuuslieutenant ("SUarlillerilieutenant") Andreas
Hermansen Hoyer brugtes mod den fjendtlige lette
Eskadre; af denne sprang KJ. 101/ 2 det armerede Transportskib Charles of Kirkaldy, hvorved Fjenden mistede
10 Dode, derimellem 1 Officier og 21 Saarede, hvorIblandt 2 Officierer, Desuden sank en Brig paa Stubben,
hvis Takkelads Fjenden dog bjergede om Eftermiddagen;
herom tie ' imidlertid de engelske Beretninger. Fjenden
trak sig derpaa tilbage, forfulgt af KanonflottilIens Arriergarde. Fra Svanemollen traf 2 gloende Kugler Blokskibet
MaRs uden dog at gjore synderlig Skade. Tabet til Soes
under denne Alfail'e var 1 Dod og 4 Saarede").
Under Udfaldet blev General Peymann saaret af en
FJintekugle i det venstre Laår; skj1'lndt bunden til
Sygeleiet, nedlagde ban imidlertid dog ikke Commandoen.
Vi ere overbeviste om, at kun den ædle Bevæggrund,
ei at paalæggeAndl'e sit ansvarsfulde Kald**), foranledigede
. Generalen iii ikke at trække sig tilbage; men uden at
miskjende dennes Værd, maae vi dog ansee ham for
uberettiget til at lade slige personlige Hensyn gjælde, hvor
det angaaer Statens Velfærd, der fordrede, at Commandoen fortes af en baade paa Legeme og Sjæl friskMand.
- Den Iste September vare Fjendens Morteet'- og
Houbitsbatterier opstillede mod Staden"'**). Nu op*) Kriegers Rapport i ,Admiralltetsarcbivet.
-) Blom, S, 162, 163. Ræder I, 256.
_.) I de engelske Beretninger angives Batteriernes Armering kun
til 48 Morterer og Haubitser samt 20 Stk. 24pundlge Kanoner.
Hos Ræder (I, 280) anfllres denne derimod til at have bestaaet af 63 Morterer og Haubitser samt 53 Kanoner, og
(29*)
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fordrede de engelske Hålstcommanderende aller Peymann
til Overgivelse uden at gjUre nye Fordringer og erklærede, at Flaadcn, hvis den blev udleveret, vilde
blive opbevaret og tilbageleveret med dens hele Udrustning i lige saa god Stand, som den "ar modtagen, naar
den almindelige Fred var sluttet; tillige skulde da alt
taget Gods tilbagegives Eiermændene. Hvis derimod dette
Tilbud nu forkastedes, da kunde del ei gien lages; al
tagen offentlig og privat Eiendom maatte da tilfalde
Erobrerne, og Byen dele Skjæbnc med alle erobrede
Stæder, naar den indtoges. Lord Catheart skal endog
tidligere have anvendt baade officiclle og private Midler
for at formaae Peymann til at give efter og gjennem Major
von Tscherning") have erklæret sig villig til oieblikkeligt
at forlade Sjælland og betale enhver foraarsaget Skade,
naar blot Flaaden blev udleveret for at oplægges i engelske
Havne under danske Offlclerer og med en dansk Bemanding af 80-100 Mand paa hvert Skib~).
Disse Betingelser vare unægteligt fordeelagtige under
daværende Omstændigheder, da Umuligheden af at modstaae et vedholdende Bombardement var indlysende, og
Haabet om Undsætning ei kunde næres, efterat man
gjennem den ved KjUge fangne Generalmajor von Oxholm
officielt havde erfaret, al det castenskjoldske Corps var'
sprængt, og Hæren i Holsteen ganske val' afskaaren fra
del omringede Sjælland. Dersom Fjendens Batterier ikke
efter en dansk Ingenieuromciers 'Optagelse angiver Blom,
(S. 127-9) Antallet af det f]endllige Skyts, som nogle Dage
ener Stadens Overgivelse fandtes i Batterierne, til 50Morterer
og Haubitser samt 51-3 Kanoner , hvoraf dog 8-10 Stkr. ei
kom til at spille.
-) Tscberning varInspecteur vedFrederiksværk og veddettes Capltulation kommen I Forbindelse med det engelske Hovedqvarteer.
U) Ræder I , 220- 2.
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kunde tillntetgjores, var Hovedstadens Odelæggeise nu
alene afhængig af Fjendens Forraad af Ammunition.
Skiondt man næppe behovede at tvivle om, at disse vare
rigelige, kunde der maaskee dog have været Anledning for
Generalen at forskalfe sig Vished herom, da det i saa Tilfælde vel kunde være tilrandeligt at forsege Underhandlinger,
saa meget mere som det tydeligt var udtalt i Opfordringen,
at de nu lilbudne Vilkaar ei kunde opnaaes, n~ar man maaue
capitulere. At Peymanu har indseet Stadens fortvivlede
Stilling og onsket sig en hæderlig DOd, synes at fremgaae af hans Forhold paa Tnmmerpladsen , i Clasens
Have og af hans Yttringer til Professor WinslUv 0). Man
kan heller ikke nægte, at hans Stilling var beklagelig;
den offentlige Stemme synles at forlange et ubetinget Afslag paa hiin Opfordring; men paa den anden Side var der
ringe Udsigt til et heldigt Udfald. De' i lnstruxen brugte
Udtryk "at forsvare Fæstningen til det Yderste" kunde
udtydes forskjelligt, og man tOl' næppe dadle ham for, at
han deraf ansaae sig forpligtet til at -afvise Forslaget,
Men der havde vist været skjellig Anledning til en moden
Raadslagning desangaaende med Byens Autoriteter, hvilket
dog senere, da Capitulalionen Val' uundgaaelig, ansaaes
fol' nOdvendigt. Genera1commandoen forkastede imidlertid
*) Ved sine BesOg

paa Batteriet paa 'fllmmerpladsen stillede
Generalen sig under Fjendens heftigste Kanonade paa det
Overste af Brystværnet, og kun med Vanskelighed kunde
Batteriets Commandeur formaae ham til at forlade denne farefulde Stilling (Hæder I, 172. Blom, S, 90), I Clasens Have
mener Hæder (I, 217), at Generalen upaatvivlelig sllgte Dåden,
og at han derfor havde henstillet sig paa et farligt hlliUiggende
Sted, idet han svarede Adjutanten, da denne gjorde ham
opmærksom paa , at Fjenden sigtede efter ham: "Er man
bange for Skudt' Da Winslllv beklagede, at Generalen var
bleven saaret i Benet, yttrede han, at Kuglen burde have
truJfet Hjertet (Blom, S. 124).
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strax Fjendens Opfordring, da denne ikke vilde give Tid
til at indhente nærmere Ordre fra Kronprindsen. Men
sergeligt er det, at man efter at være kommet til denne
i sig selv hæderlige og af den oJfenllige Mening billigede
Beslutning endnu ikke indsaae, at Alt maatte voves med
hver vaabendygtig Mand for' om muligt at tilintetgjdre de
fjendtlige Batterier, den eneste Maade at undgaae Byens
visse Odelæggeise ved et Bombardement. Da Sagerne
nu stode saaledes, lod Bille de forhen omtalte Forberedelser til at sænke Flaaden, naur det blev befalet, i
Stilhed udfåre og 6 Brandere berede paa Holmen.
- Onsdagen den 2den September om Eftenniddagen Kl. 7 1/ 2 begyndte Fjenden Bombardementet fra
alle sine anlagt,e Bauerier og fortsatte det til den næste
Mor'gen Kl. 8. Samtidig med Bombardementets Begyndelse
nærmede hans Bombardel'er tilligemed 4 Brigger sig
Rheden; de bleve imidlertid, strax forjagede fra deres
Slilling af KanonflottilIens Avantgarde og 3 af Arriergardens Kanonchalupper s). Da Bombardementet fortsaltes den næste Dags .b'lermiddag Kl. 6, segte de fjendtlige Bombarderer paany at nærme sig paa Kasteskud,
men bleve atter fordrevne. Forsegene paa at bombardere
Byen fra Scsiden ophørte dermed, saa at herfra ingen
Bomber faldt i denne "'). Imidlertid sogte de danske
Morteerfarmier Iorgjæves ved idelig Bombekastning at
forstyrre Fjendens Batterier udenfor' Osterport.
Imedens Byen blev bombarderet , undiode ikke
Batterierne ved Svanemullen og Kildevæld tilligemed et
ved Nykalkbrænderi fuldendt 12pundigt Batteri i Forening
med de fjendtlige Bombarderer stadigt at kaste mod
Rheden, hvorved Sodetensionen og især Kanonflotlillens
*) Kriegers Rapport i Admiralitetsarebivet.
**) Hæder I, 281.
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Avantgarde ved LUnetten foruroligedes og mistede flere
Folk. KanonflottiIlens paa LUnetten indqvarterede Offlcierer
anmodede derfos Krieger og Bille om, at de med deres
Mandskaber maatte forsege at storme nogle af de for
Flotillen farligste Batterier; Lieutenant G. J. Grodtscnilltng
sendtes i denne Anledning til Peymann, men vendte tilbage
med et Afslag.
Bombardementet mod Staden rar iovrigt om Torsdagen ei saa voldsomt som Dagen i Forveien; de engelske
Beretninger sige, fordi man liaabede at formaae Peymann
til Overgivelse og onakede at spare Byen saa meget som
muligt.
Omendskiondt der flere Steder var opkommetIld, og
alleredeen Oeel Mennesker \'arp; dræbte og saarede, vedligeholdtes dog endnu god Orden, saa at man beboldt Magt
over Branden. Men da Fjenden alter Fredageftermiddag
KI, 7 fortsatte Bombardementet med foreget Hellighed,
begyndte Folgerne at blive alvorligere, thi Mangel paa
regelmæssigAflusning forfurte de af Udmattelse fortvivlede
Brandfolk og Borgerbesætningerne paa Voldene til skareviis at forlade deres Poster for at ile til deres brændende
BoJj~er.
Mange indfandt sig imidlertid efterat være
komne til Kræfter og have betrygget deres Familier.
Aller'ede fUr dette sidste Bombardement tog sin Begyndelse, havde gloende Kugler' fra Batteriet ved gamle
Pestbuus antændt Tiimmerplatlsen, hvor Ilden fandt rigelig Næring i de uhyre Forraad af Træmalerialier (deres
Værdi anslaaes til 6'/2 Million Bigsbankdaler sj), som hel'
vare opdyngede, og som man ei havde tænkt paa eller
i alt Fald ei forsogt at flytte eller sprede tilstrækkeligt.
Uagtet Brandfolkenes og 100 af Holmens Haandværkeres
.) M. L. Natbansons "Danmarks National- og Statshuushcldning'

S, 8J9.
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forenede ånstrængelser greb Branden dog saaledes om
sig, at man snart blev nodt til at forlade det del' anlagte
Batteri, som hidtil ikke uden Held i Foreping med Kanonbandene havde besvaret Fjendens Ild Ira PesthuusbaUeriet.
Omendskjondt en snarlig Capilulatioo kunde forudsees,
udsatte man dog nu, midt under Bombardementets
Bædsler, atter de brave Livjægere for nye Tab ved at
bjcrge Batteriets efterladte Kauoner, hvilket ogsaa fOl'st
lykkedes , ellerat flere vare faldne og snarede. Ogsaa
Kanonbaadene, som Dagen i Forveien vare hlevne 1'01'stærkede fra Rheden med Kanonchalupperne Roeskilde,
Kjerteminde og Frederikssund under Premierllcutenant
.1. J. J. Suensons Commando, og som kraftigtunderstotrede
Udfaldet, fik ved denne Leilighcd 2 Mand saarede.
Imidlertid tog Branden i Staden Overhaand, Frue
Kirke havde en congrevsk Raket antændt, kort eflerat
Bombardementet om Fredagen ral' begyndt, og henimod
den uæste Dags Morgcn, den Ste, styrtede det skjånne
Taaru, Herved udbredte Ilden sig end mere i det omliggeude Qvartecr, hvor mange Huse vare aldeles forladte
af Beboerne, som havde sogt Skjul paa Amager, Christianshavn og i bombefrie Kjældere og Hvælvinger; Fjenden
sngte desuden ved at overose Brandstederne med Bomber
og Granater at forhindre Sluknlng"). Derved odelagdes
fuldkomment de allerede ved den idelige DmS medtagne
Brandredskaber, og saaledes kunde Brandfolkcue , hvortil
endnu 100 af Holmens Haandværkere vare studte, ikke faac
Magt med, Ilden. Iblandt Braudcorpsets mange Saaredc
val' ogsaa den dygtige Brandmajor Kirkcrup, hvorfor
Contreadmiral OUo LUtken i hans Sted overtog Com mandoen og llk 2 Capitainlieutenanter til Assistenter. Men
.) Hæder I, 229 , 32 , 35 angiver Antallet af de af Fjenden i Alt
indkastede Bomber , Granater ug Raketter til 13-14000. Blom
anslaaer (S, 14l!) Bombernes Antal til 10000.
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uagtet han værdigt traadte i Kirkerups Fodspor, kunde
man dog ikke standse den IDeer og meer om sig gribende
Brand, Forst efterat endnu 450 af Soetatens faste Mandskab vare komne til Hjælp, og Bombardementetvar ophOrt,
lykkedes det al blive ' Herre over den.
Især paa Grund af den uundgaaelige Forvirring begyndte nu ogsaa de daglige Levnetsmidler al savnes,
hvilket naturligviis end mere Iorogede den almindelige
Elendighed,
Ogsaa paa Holmene og i den oplagte Flaade faldt
en Deel Bomber, og den sidste Bombardementsnet opkom
der Ild i Corvellen Gltickstadt; det lykkedes dog snart at
faae den slukket, uden at synderlig Skade var skeet.
- Under disse sergelige Omstændigheder var der al
Anledning til at indlade sig paa Underhandlinger. Fjenden
havde besat alle Udgange til Staden; lndvaanernes Begelstring Val' ved de sidste 4 Dages Rædsler svækket,
saa at der intet Haab var om at trænge Englænderne
tilbage, og til at opoffre sine Underhavende uden rimelig
Udsigt til derved at udrette noget Nyttigt for Fædrelandet
er ingen Befalingsmand berettiget. General Peymann
sendte derfor Loverdagen den ole om Eftermiddagen
Kl. 5 ' en Portementair til Fjenden med Begjæring om
24 Timers Vaabenstllstand, det' skulde "tjene som Indledning til Capitulationsbetingelser"-). Lord Catheart
kuude nalurligviis ikke tiJstaae en Vaabenstilstand, som
ei havde en Capitulatiou til Folge, og sendte derfor, idet
han underrettede Peymann herom, en Officiel', som skulde
modtage Capitulationsforslag. Denne erklærede "Flaadens
Udlevering" som ufravigeligt Grundlag for Underhandlingerne -). Peymann vilde imidlertid ikke alene paatage
sig Ansvaret for at tilstaae dette, hvorfor han den næste
-) Hæder I, 243-44.
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Dag, Son dag , om Morgenen Kl. 9 sammenkaldte rt
Raad, bestaaende af Hovedstadens forste civile og
militaire Autoriteter. om sit Sygeleie. Af Soetaten vare
her foruden Bille den ældste Admiral J. B. Wintel'feldt,
Contreadmiral O. Lillken og Holmens ·Overeqvipagemester , Commandeur O. A. Kierultf, tilstede.
Ellenat en Fremstilling af Fæstningens Tilstand,
hvorved tillige var gjort opmærksom paa Sandsynligheden
af en snarlig Storm, tilligemed en Begjæl'ing fra en Deel
af Stadens Borgere *) 0111 CapiLulation, var oplæst, erklæredc Ingcnieurcorpsets Chef', Generalmajor v, Gedde,
"at Fæstningen i dens nuværende Forfatning ei kunde
holde sig mod en stormende Fjende", Der var altsaa
ikke Andet at gjUre end at indrumme Nodl'endigheden af
en Capitulation paa del forlangte Grundlag, og ifOlge sit
Lone underrettede Peymann den fjendtlige Overgeneral
inden KJ. 12 om denne Beslutning.
Det sammenkaldte Raad Val' unægteligt i en besynderlig Stilling, Generalcommaudoen havde uden at raadsperge Nogen afsendt Beglæring om Vaabenslilstand SOUl
Indledning til en Capitulation ; delle maatte være det
Samme SOIll dcn Erklæring: vi ere lIudle til at overgive
os. I anden Betydning kunde Fjenden ei tilstaae Stilstanden, og han indrommede denne ogsaa filrsl efter at
have forsikkret sig herom. Peymaun vidste endvidere, al
Fjenden stedse havde forlangt Flandeus Udleverlng , at
han endog den lste havde erklæret, al han efter denne
Dag ei vilde lade sig noie med at faae Flaaden som et
4) Denne Begjæring var især foranlediget af Præsten Hudtwalker,

som samlede Underskrifter paa en Petition desangåaende.
(Hæder I, 242, Blom, S. 155). 'Disse faldt det ei vanskeligt
at erholde, da de Fleste efter den sidste Bombardementsnat
indsaae, at Byen kun ved en Capllulation kunde frelses fra
fuldkommen Odelæggeise , og Flaaden dog ei reddes.

I
I

I

I
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Depositum. Da han altsaa sendte hiin Begjæring, maatte
Meningen af denne egentlig være: vi ville overgive os,
selvom I forlange Mere end Flaaden som Depositum.
Og desuagtet, "da Udleveringen af Flaaden" gjnres
til den ufravigelige Fordring, en Fordring, der slet ikke
indeholdt noget Nyt, forlanger han et Raad i en Sag,
han alt har afgjort. Forsamlingen maatte altsaa sige Ja,
selvom den havde onsket at sige Nei. Havde den sagt
Nei, og FjcudLligbedel'De som en Folge deraf atter vare
begyndte, da havde Englænderne bavt gyldig Grund til
Klage over en saadan Fremgangsmaade, Rimeligere synes
det at have været, dersom han havde sammenkaldt
Baadet om Lnverdagen, inden han afsendte Parlernentairen; der havde da været Noget at fraraade eller tilraade.
Men der er et andet Sporgsmaal , som ogsaa her
bur omtales: burde man ikke om muligt have odelagt
Flaaden? Vi vide, at Kronprindsen ikke fik Tid til
inden sin Afreise at lage nogen Beslutning desangaaende,
men blot lod en Yttrlng derom falde til Contreadmiral .
Lutken. Sildigere kom IUm rigtignok til den Beslutning,
at man hellere maatle tllintetgjåre end udlevere den, og
fra Kiel sendte han Lieutenant von Steffens med en saadan
Ordre til Peymann. Den kom imidlertid aldrig i dennes
Hænder , da Englænderne 11/2 MiiI fra Kjobenhavn toge
Steffens tilfange , hvorfor denne tilinietgjorde Ordren. l
Baadsforsamlingen foreslog vel Bille at odelægge Flaaden*') ;
men delte Forslag afvistes af Alle og vistnok med Retle,
thi det vilde ikke have været passende at gjUre det nu,
efterat Capitulationsforhandlingerne vare begyndte. Var
derimod Raadsforsamlingen bleven holdt Dagen fl)r, vilde
dette Sporgsmsals Afgjorelse vistnok have været paa sin
-) "Berlingke Tidende"
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Plads. lovrigt tvivle vi megct paa, at man var kommet
til et andet Resullat; del val' nemlig ikke blot vanskeligt
at odelægge den, men Ilet vilde næppe have været til
Gavn. Vi have tidligere omtalt, at der var skeet Foranstaltninger til at sænke den; men dertil var der ikke
Vand nok i Flaadens Leie. At brænde den der, vilde
havc udsat ei blot de i Havnen liggende Kolfardiskibe,
men ogsaa Staden for Fare, Man maatte altsaa have fUrt
den udenfor Bommen for at tilintetgjol'e den der; men dertil
fordredes deels gunstig Vind, dcels længere Tid, .end man
havde dertil. Men selvom del Val' lykkedes, vilde derved
næppe Noget være vundet, Englænderne havde vistnok i
saa Tilfælde ikke opgivet Belsiringen uden al faae Erstatning enten i Penge eller paa anden Maade for deres
Udrustninger. Det kan derfor hverken bebreides Peymann, LUlken eller de Andre, at de ikke vilde paatage
sig Ansvaret fur at odelægge Flaaden, som med TiIbehnr havde en Værdi af henimod 20 MiJlionel'. Bigsbankdaler.

Da den engelske Overgeneral havde erfaret Udfaldet
af Raadslagningen, sendte han samme Dags Anen Befuldmægtigede for at afgjore de næl'IIICI'e Bestemmelser.
Admiral Gambiers Flagcapitain, Sil' Home Popham, kom
som Underhandler til Hovedqvarteret i llotel d'Anglererre,
og hm' var det, al det Iorste Gang udtrykkellgt udtaltes, al
Fjenden forlangte Flaaden som Eiendom. Naar man kjender Opfordringen af lste September , som endte med den
Erklæring, at hvis Tilbudet nu forkastedes. maatte al tagen
offentlig og privat Eiendom tilfalde Erobrerne, synes denne
Fordring fra engelskSide ei saa paafaldende, ihvorvel man
havde turdet gjor'e sig Haab om, at den ei var bleven udstrakt
saa vidt, som de engelske Commanderende gjorde, idet de
forlangte "ethvert Fartoi af hvilkensomhelst Storrelse ,og
ethvert.Stykke i Arsenalerne". Imidlertid studsede de Danske
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dog ved Fordringen, og man fristes næsten til at troe ,
at Peymann har holdt hiin Erklæring hemmelig selv for
det sammenkaldte Raad, da det om Morgenen var forsamlet, skjilndt der dog da havde været al Anledning til
al meddele det. Raadet, som nu alter forsamledes hos
Peymann, besluttede sig endelig etter langvarige Disenssioner til at ind?'omme Fjendens Fordring. MaJ) maatte
• nu troste sig med, at man mulig kunde vente nogen Erstatning ved den endelige Fred, et Haab, der desværre
ei gik Opfyldelse.
Imidlertid vilde dog ikke alle RaadeLs Medlemmer
tiltræde Majoritetens Mening. Winter(eldt og Bille toge
saaledes deres om Morgenen givne Samtykke til Capitulation tilbage. Den Forste lod Protoeollen tilfijie : "Dersom der er Tid dertil. burde man destruere Flaaden,
omendskiondt saadant ikke nu kan være af den Nytte
som forhen, og hvis det mislykkes, kun vil give Fjenden
Anledning til at gjnre stnrre Fordringer", Bille foreslog
"at forkaste Capitulationen paa den omtalte Basis og
gjl>re et almindeligt Udfald med Alt, hvad, del' i Staden
var bevæbnet tilligemed alle Såfolk paa Kanonbaadene og
Holmens Magt". Han forlangte, 2 Timer eflerat Capitulationen val' sluttet"'), dette sit Votum tilfUiet Protocollen
og ender med: "Naar man da slog som fortvivlede
Folk for sin Ære, kunde man dlie en rolig Dild". Dette
Forslag istemtes af Justitiarius i Hoiesteret, Conferentsraad
Christian Colbjornsen (han tilbod sig endog selv at være
med som simpel Soldat), "hvis det lod sig antage som
muligt eller som Resultat deraf, at man ikke alene kunde
borljage Fjenden fra een eller flere af hans Forskandsninger og Positioner, men endog vente at beholde disse
om endog for en kort Tid eller nogle Dage kun,
'") "Berlingske Tidende"
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saa at Flaadens Overgivelse eller Byens Indtagelse derved
kunde forhales. Men i modsat Fald truede han, at
Folgerne deraf vilde blive, at VOI' altfor svage Magt
maatte kun end mere svækkes, og Fjenden sættes i Stand
til at gjore endnu haardere og mere ydmygende Fordringer" O). Efter at være bleven roligere indsaae Bille,
at hans patriotiske lver havde fUrt ham for vidt, og erkjendte det ved Dagen efter at skrive til Kronprindsen,
at der ikke val' handlet "uklogt" i at capitulere; at hans
Forslag ikke nyttede til Andet end at forskaffe ham og
de Sukrigere , som fulgte ham, en ærefuld D6d, og at
man i denne Mellemlid kunde have tilintetgjort Flaaden;
men at Byen derefter vilde komme til at lide desmere,
og at Kronborg rimeligt da var gjort til et andet
Gibraltar iC " ) ,
Efterat Hovedbetiogelsen var indrommet fra dansk
Side, fortsaltes Underhandlingerne om Capilulationens
ovrige Artikler; disse endtes Kl. 20m Natten, hvorpaa
den med den commanderende Generals Samtykke underskreves af Underhandlerne , paa engelsk Side: Generalmajor Wellesley, Commodøre Popham og Obersllieutenaot
1I1u1'ray; paa dansk Side: Generalmajor von Walter-'
stor!, Contreadmiral Lutken og Generaladjutant Major
von KirkllOff.
Peymann ratificerede strax Overeenskomsten, hvilket ogsaa skete samme Dag af de engelske
HOistcommanderende.
Kun Citadellet og Holmene skulde besættes af Fjenden.
Saasnart de danske Skibe vare udbragte Ira Holmen, i
al Fald inden 6 Uger, skulde Citadellet iglen overleveres
i den Tilstand, hvori det forefandtes ved Besættelsen, og
de brittiske Tropper ogsaa inden denne Tid eller snarest
9) Hæder I, 251-3,

$") Hæder I, 253-5.

"Berlingske Tidende"

T'/184"

~APrrriLÅTIONSBETINaELSERNE 1807.

463

muligt iglen indskibes fra Sjælland; alle Fjendtligheder
skulde ophnre over hele Oen; ingen maaue molesteres;
al offentlig og privat dansk Eiendom skulde respeeteres,
og al tagen engelsk Eiendom gives Eieren tilbage;
alle civile og militaire Embedsmænd skulde forblive
i fuld Udovelse af deres Embedsforretninger og alle
Fangel' paa begge Sider ubetinget gives tilbage, samt de
Offieierer, som vare Fanger paa Æresord, loses C1'a denne
Forpligtelse.
Mandagen den 7de September, 3 Ugersdagen efterat
Staden var blevet indesluttet og 22 Dage efter den fjendtlige Armees Landgang, endtes saaledes KjUbenbavns Beleiring. Paa Hovedpunktet nær kan man ikke nægte, at
denne Capitulation efter Omstændighederne var fordeelagtig for Kjobenbavn, hvis fuldkomne Odelæggeise uden
den vilde have været uundgaaelig, og saavel Generaleommandoens som Underhandlernes sindige og værdige
Holdning ved denne Leilighed fortjene.' Paaskjånnelse,
Ogsaa maa det indrommes , at Lord Catheart val' berettiget til i sin Rapport at sige: "at elterat have opnaaet
at sikkre sig den danske Flaade er al Anledning undgaaet,
som kunde saare eller opirre Nationens Folelser, og omendskj åndt Bombardementet havde anrettet betydelig Odelæggeise i Byen, blev del' ikke losnet et Skud, fOr denne
var opfordret til Overgivelse paa de fordeelagtigste Vilkaar,
som kunde tilbydes, ei heller efterat der var viist Tilboielighed til at capitulere, ligesom Bombardementet, der
varede i 3 Nætter, blev betydeligt indskrænket den 2den
Nat og forst fornyet i sin fulde Styrke, da Fæstningens
Od viste, at man var bestemt paa at holde ud" ir)•
. - Omendskjondt Efterretningen om den sluttede
Capitulation virkede h åist nedsiaaende paa Sndefenslonens
") "Naval Chroniele",

xvnr,
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Stemning, udfortes dog den befalede Indlægning af Skibene med tilborlig Orden, ligesom Afgangen C1'a dem fandt
Sted med sommelig Stilhed. Imidlertid viste sig ved nogle
Oplob i Byen Forbittrelse mod Generalcommandoen, og
de udenfor Hovedqvarteret paa Kongens Nytorv forsamlede
Folkeskarer skulle for storste Delen have bestaaet af Marinens Folk og Haandværkere O). Det maa indrummes,
at Officiererne paa SOdefensionen længe havde manglet
Tillid til den hoistoommanderende Genernls lJygtighed;
det er derfor ikke usandsynligt, at en ung, ivrig og
patriotisksindet Officiel' af Marinerregtmentet, som havde
tjent paa Sudefenslonen, har givet sin bittre Stemning Lun.
Til at overlevere den ved Capilulationen overgivne
Flaade med alt Tilbehår nedsalles en Commission , bestaaende af Eqvipagemesterne, Capitainerne Sigvard
Urne Rosenwinge og A. C. G. Grove samt en Officiel'
C1'a SotUihuset U ) . Men da Grove blev meldt syg, maatte
af Eqvipagemesterne Rosenwinge alene fnldfOre delle
sergelige Hverv. I 9 Dage bleve 14 af de med nogne
Undermaster liggende Linieskibe bragte saa vidt. at de
bleve udlagte paa Bheden, et tidligere omtalt Beviis for,
hvor ypperligt Alt i Magazinerne var i Orden iririr).
Brillerne benyttede lovrigt den erhvervede Ret til alle
Krigsskibe og Fartnier med all Tilbr.hlil' og alle Forraad
i den fuldeste Udstrækning. De havde stedse erklæret,
at det ei var i nogen fjendtlig Hensigt mod Danmark, at
dc vare komne, men kun for deres r.gcn Sikkerheds Skyld.
If/)Ige denne Erklæring val' man berettiget til at antage,
at de vilde lade sig nole med at tagc Flaaden og - dersom de ci ansaae den for Bylte nok - det Værdifuldeste
af FOl'I'aadet af Tommer og andre Materialier. Men de
"') Hæder I, 272-3.
") Admiralltetsarchlvet.
James IV. 422.
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gik langt videre, end man kunde vente, idet de uagtet
Generalcommandoens Protest nedtoge 2 Linieskibe , 1
Fregat, 1 Brig- og 1 Kogechalup, som stede i Spanter;
gjennemsaugede og omstyrtede, endog med et Slags
Pomp, et Linieskib og en Stykpram paa Stabelen, som
vare for vidt fuldendte til, at deres Dele lettelig kunde
tages Ira hinanden; gjennemsaugede Dæksbjelkerne og
Knæerne i Linieskibet Ditmarsken, der var i Dokken,
fordi denne ei kunde pompes læns paa Grund af et i
Slusegangen nedkastet Ballastjern ; brændte Mars, St.
Thomas og Triton samt sænkede 3 Stykpramme , fordi
de ikke kunde fores over Soen. Disse Par Skibe kunde
de gjerne have undt Danmark ; deres Besiddelse vilde
næppe have fristet nogen fremmed Magt. Rimeligviis
have de indseet, at de fredelige Forhold - hvormeget
den engelske Regjering end onskede at fornye dem efter det Passerede ei kunde gjenoprettes , hvorfor de
hellere strax vilde gjUre Danmark saa uskadeligt som
muligt ved at tilintetgjore , hvad de ei kunde medtage,
en Fremfærd , der imidlertid kUD daarligt stemmede med
deres tidligere Erklæringer. Prnvesteens Batteri, som de
vistnok, hvis det var kommet i deres Hænder, ogsaa vilde
have udelagt, lykkedes det dog ved Generalcommandoens
Forestillinger at redde *).
Skjnndt vel enkelte Uordener og Forgribelser paa
privat Eiendom fandt Sted, maa det dog indriimmes, at
Viceadmiral Stanhope og Capitain Sil' Samuel Hood i'i'),
li! hvem Overcommandoen over Holmene og Eqviperingen
af den danske Flaade var overdragen; sogte at afhjælpe
alle grundede Klager og i det Hele opførte sig som humane Fjender, hvorimod Sir Home Popham med de
*) Ræder I, 294,
••) Sir Samuel Hood hetsede den 18de October sit Flag som Contreadmiral. (James IV, 423).
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underordnede Capitainer J. Makenzie og Dunbar, hvilken
sidste som dansk Gjæst i 1806 val' bleven bekjendt med
Localiteterne, i hOi Grad misbrugte deres Stilling som
Sejrherrer. Den Furste beskyldte endog Rosenwinge for
at have skjult Sager, som Britterne iO>lge Capitulationen
havde Ret til, hvilket foranledigede denne til at udfordre
ham paa Pistoler; dog blev denne Strid jevnet ved
Sit' Samuel Hoods Mellemkomst, idet Pop ham gjorde
Rosenwinge en Æreserklæring i flere engelske Oflicierers
Overværelse, Men paa disse Undtagelser nær kan man
ikke beskylde de Engelske Ior Uh6nighed eller Overmod,
Den engelske Admiral meildeelte endog halvtrediehundrede
Pas lil Skibe, som deels skulde bringe Fodemidlct' til
NOI'ge, deels afsendes til Proviudserne for at hente de
Fornndenheder , som Kjobenhavn behovede til den forestaaende Vinter, og paalagde den i Sundet tilbageblivende
hoistcommandel'ende Snofflcier, Capitain Fraser, fremdeles
at respectere disse Pas; desværre til ingen Nytte, thi Kronprindsen forbod ikke blot Samqvemmel med Sjælland,
saalænge Fjenden holdt dette besat, men vilde ikke
engang tilstede AfbenJltdsell af Passene til Norge ").
I det Hele vedligeholdt den engelske Armee god Mandstugt og betalte Alt, som leveredes , ligesom der ved Afretsen efterlodes Connnissairer til at liqvidere alle retmæssige Fordriuger ; at desuagtet nogle saadanne maaskee
ei . bleve tilfredsstillede hidrorte muligt derfra, at den
danske Rcgjering bortviste de engelske Commissairer ,
1'1>1' Alt val' afgjort U').
Da de danske Krigsskibe vare udbragte fra Holmen,
og Alt, hvad Fjenden havde til Hensigt at fl)re med af
de forefundne Forraad, vat' indskibet, forlod den engelske
- ) Hæder 1,303-5,340,363. Saga, II, 240, 41.
**)

I, 364, 69-70.
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Armee Sjælland. Vel forsogte Lord Cathcart, .rimeligviis
eller sin Begjeringa Ordre, at formaae Peymann til at
indvillige 12 Dages Forlængelse af den ved Capilulationen
fastsatte Opholdstid, for at de Forslag til en fredelig
Forstaaelses Oprettelse, sum den fra England ankomne
overordentlige Gesandt Merry skulde gjore den danske
Regjering, kunde blive besvarede inden Afreisen. Men
da Peymann med roesværdig Fasthed paastod Overeenskomstens nniagtige Overholdelse, indskibedes Armeen,
idet Lord Catheart officielt erklærede, at han, eftersom
de Danske troligt havde opfyldt de ved Capitulationen
indgaaede Forpligtelser, ogsaa maatte opfylde de, hvorpaa han havde givet sit Æresord -).
De fastsatte 6 Uger vare udlobne den 18de October;
men en Storm, der samme Dag opstod, standsede Indskibningen, som forst blev færdig den 20de, hvorpaa den
brittiske Flaade Dagen efter forlod Kjobenhavn med sil
Bylle U). Den passerede samme Dag Kronborg, hvorfra
dog, skjnndt Vaabenstilslanden var udloben. ingen Fjendtligheder ovedes, og eller en meget stormfuld Reise ankom
den i Slutningen af Maaneden til England.
- Den Flaade, som saaledcs blev bortfurt (her medregn l'S ei de ovenfor omtalte, inden Arl'eisen brændte og
udelagte Skibe) bestod af 16 Linieskibe , hvoraf de 4
vare under 10 og de 7 under 20 Aar gamle; 10 Fregaller (deriblandt den erobrede Frederiksværn) , hvoraf
de 5 vare under 8 og de 3 under t 5 Aal' gamle; 6 Co rvelter (alle under 8 Aa'r); 8 Brigger, 1 Flaadebaueri,
*) Hæder I, 324-7.
..) Da Efterretningen om Capltulationen var kommen til England,
gjordes strax Anstalter for at skatTe de fornIldne Folk til at
besætte den danske Flaade; man tilstod hver Mand en Præmie
af E 2~ (22~ Rbd.) , og derved samlede man 200U Matroser,
som sendtes til Kjilbenhavn.

(30*)
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1 Stykpram og 29 mindre Fartoier (1 Skonnert,
2 Kongejagter , 10 Skjærbaade, 13 Kanonchalupper ,
1 Kanonjolle , 1 Morteerchalup og 1 Morteerbarkas),
Dog kom ikke alle disse Skibe til England. Linleskihet
Neptunus kom ved Bortseilingen paa Taarbeks Rev, hvor
de Engelske brændte det; Sty/rprammen tilligemed Flaadebaneriet forledes "ed Bortreisen , hvad der ogsaa under
Ovei-reisen blev Tilfældet med alle Kanon{artOierne paa
8 nær. Saaledes fik Englænderne dog kun Nylle af
16 Linieskibe. 10 Freqauer, o Corveuer og 14 Smaaskibe, i Alt 44 Seilere. Af Forraad medtoges saa Meget,
at det foruden det, der toges ombord i Krigsskibene,
fyldte 92 Transportskibe af 20000 engelske Tons (omtrent
10000 danske Commercelæsters) Drægtighed 1<). Som
Beviis paa Skibenes fortrinlige Tilstand fortjener at anfores, at Admiral Gambier efter at have inspiceret Skibene
i England, indberettede, al de, uagtet det havde været
stormende Veir under Overreisen, dog ikke havde lidt
det Mindste paa Skrogene U),
Den Lysttregat , som Kongen af England havde foræret sin Sustersnu Kronprindsen ved dennes Confirmation, havde de dog efterladt paa Holmen; men den sendtes
endnu samme Aar' tilbage til England med. nogle frigivne
Krigsfanger.
Yort Tab af Folk udgjorde i det Hele af Militail'e:
til Soes: 53 Dåde, deraf 2 Off.; 50 Saarede, deraf 4 Off.;
tillands: 135 3 - 296 . - 15 l All 188 Onde, deraf 5 Off.; 346Saarede, deraf19 Off.
' ) James IV, 426. For det engelske Underhuus angaves Værdien
af den Deel af de i Kjllbenhavn tagne Materialier {"stores"),
som var brugelig til Marinens Tjeneste, til t 321133. 6 s.
(benimod 3 Millioner Rigsbankdaler). "Naval Chronlcle" XIX ,
492-3).
n) Hæder l, 347.

I
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TAB .AF FOLK 1807.
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Af Kjobenhavns Indvaanere angives ved Bombarde-

mentet at være omkommen omtrent 1600 og saarede
9 - 1000 Personer, hvilket dog synes vel bOit anVed Desertion mistede Laodetaten 1186
slaaet ").
Mand, og af Soetatens Mandskab svigtede 11 Haandværkere og 14 Matroser deres Eed ......). Det store Antal
Deserteurer af Landetaten hidrårte især fra Marinerregimentet, hvoraf de Fleste vare Udlændinger.
Hovedstadens materielle .Tab anslaaes til over 16
Millioner Rbdlr..........) , og den dansk - norske Handelsstand
mistede en Mængde Koffardiskibe af betydelig Værdi.
D.' engelske Beretninger anslaae deres Tab til :
tilLands: 42 Dnde, deraf 4 Off.; 145Saarede, deraf601f.;
til Soes: 14 - 1 34
- l I Alt 56 DMe, deraf ti Off.; 179 Saarede, deraf 7 Off. ,
foruden 25 Savnede t). Men delte er oiensynligt for
ringe angivet, thi alene de nannoverske Tropper, næppe
IDeel af Armeen, havde ener egen Tilslaaelse mistet
8 Officierer og 156 Menige, hvoraf rigtignok ti Officierer
og 58 Menige skulde være dnde af Sygdom tt). Ogsaa
er der paastaaet af Hellfried (S. 86), at der er funden
i Groiler , Haver og Enge omkring Oster- og NUrreporl
flere engelske Liig end hele Armeens opgivne Anlal af
Dnde og Saarede, Fra 1801 kjende vi desuden, hvor
lidt de engelske Rapporter i denne Henseende ere at
stole paa.
- Omendskjondt der i Storbritrannien vare Mange,
som boiligen misbilligede Reg,jeringens Fremfærd mod
F. Mnnters "Kjllbenhavns Beleiring l Som.
meren 1807".
'o) Ræder I, ~48.
.....) .
I, 285.
t) James IV, 421. Naval Chronlcle, XVlll, 250, 252.
tt) Ræder l, 287.
*) Ræder I, 282-3.
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Danmark, og dette lydeligt udtaltes saavel i offentlige
Skrifter som i Parlarnentet , voteredes dog ved en
Majol'jtetsbeslutning Expcditionens Udfårere Parlamentets
Tak for deres ved denne Leilighed udviste Dygtighed; flere
Medlemmer nedlagde imidlertid Protest mod Ministeriets
Forholdsregler og deeltoge ikke i Takadressen ""). Regjeringen belcnnede Admiral Gambier med Pairsværdigheden,
forfremmede Lord Catheart fra skotsk til storbriuannisk
Baron , udnævnte Viceadmiral Stanhope og 2 Generallieutenanter til Barenets samt tildeeile Overbringeren af
CapitulationseOcrretningen, Capitain Collier, dc forenede
Rigel's Bidderværdighed "").
- ~en , danske Regjering kunde naturligvits ikke
være tilfreds med Udfaldet. Kronprindsen vilde ikke ratificere Capitulationen, svarede slet ikke paa alle de Indberetninger og Foresporgsler , der indlob fra Generalcommandoen, og forbud al Communication med Sjælland,
saalængc de Engelske vare der. Da de vare borte, reiste
han den 30te October fra Kiel og ankom den 6te November om Anenen til Kjubenhavn. Strax den næste
MOl'gen lod han Peymann , Bielefeldt og Chefen for
Ingenieurcorpset , General Gedde, arrestere og paslagde
de 3 Underhandlere, Walterstorfl , LUIken og Kirkholf,
Hunsarrest. Med Bille blev der gjurdt en Undtagelse
paa Grund af hans dissentierende Votum. Samme Dag
nedsaltes en Overkrigscommission, som Am'ct efter domte
") Syv Medlemmer af det engelske Overhuus vilde ikke samtykke
i denne , idet de protesterede mod Bemægtigelsen af den danske
Ftunde , fordi intet Beviis for Danmarks fjendtlige Hensigter
eller nogen Niidvendighed var tilstede, der kunde rl'tfærdiggjiire
Angrebet paa Kjiibenbavn, bvilket eller deres Mening uden
dette nedværdigede den engelske Cbaracleer og skadede Landets
Interesser. ("Naval Cbronicle" XIX, 66) .
•• ) James IV, 424,
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Peymann og Bielefeld: fra Ære, Liv og Gods samt
Gedde fra Livet. Omendskjondt Walterstorffs, Lutkens
og Kirkhoffs Færd som Underhandlingscommissairer og i
det holdie Krigsraad ikke billigedes af Commissionen,
frikjendtes de dog for videre Tiltale, idet deres Brede
ansaaes afsonet ved deres under Sagen udholdte Arl'est.
Ogsaa blev Oberstlieutenant Voigl - som tidligere omtalt - domt fra sin Charge paa Grund af hans Forhold
ved Udfaldet den 20de August.
Denne strenge Dom have nogle militaire Forfattere
meent deels hidrorte fra vor ufuldkomne militaire Lovgivning, deels maatte betragtes "som en politisk Fyldestgjorelse, Regjeringen troede al skylde sin mægtige, nye
Bundsforvante Napoleon, for at overbevise denne om, al
man ikke havde spillet under Dække med England, og
Ior derhos at udsone den Mistillid, man tidligere havde
viist imod den mægtige Imperators Hensigter"4F). Vi ville
ikke forsvare "Ol' mililaire Lovgivning, men vi kunne ikke
indsee nogen Grund til al antage, at Overkrigscommissionen skulde have ladet sig lede af politiske Hensyn,
saameget mere som det forekommer os, at den kongelige Naades betydelige·Formildelse af Bettens Dom i langt
hoiere Grad maalte kunne give den franske Keiser Anledning til Utilfredshed, end om Belten ingen Skyld havde
fundet hos Vedkommende. Kongen formildede nemlig
Peymanus og Bielefeldts Domme til Fæstningsarrest, hvoraf
de endog kort efter losledes , ligesom de efter Freden
erholdt Afsked i Naa.de med Pension og Tilladelse at bære
Uniform; Geddes Dom blev strax formildet til Afsked i
Naade. Derimod bleve de 3 Underhandlingscommissairer
- som dog kun havde handlet under den Hoistcommanderendes Gine og med hans Samtykke, da de underskreve
+)

Ræder l, 484-6. Blom, S, 171.
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Capitulalionen, hvori det var lykkedes dem at faae den
seirrige Fjendes Fordringer betydeligt nedstemte - afskcdigede , rigtignok "i Naade", og det uagtet de VaJ'C
frikjcndte for videre Tiltale, De bleve imidlertid snart
efter gjenoptagne i Tjenesten og stege endog senere til
de håieste militaire Charger.
- I den senere Tid have nogle Forfattere sogt, om
just ikke at retfærdlggjore , saa ,dog meget at undskylde
Peymanns Forhold under Begivenhederne 1807, som de
ligne med de 1801 passerede, Forfatteren af delte Skrin
hal' selv giennemlevet disse Begivenheder og hal' været
Vidne til dcn l\lisfurnoielse og - man kundc gjerue sige
- Forhittrelse, der dengang herskede over de Hindringer
og Dæmninger, som Generalcommandoen stedse opforte
for den herskende patriotiskeIld og Kraft, og dog var
det, da de militaire Kræfter vare saa svage, især hertil
man burde have sal sin Lid. Efter næsten et Halv.
aarhundredes Forlob , enerat have overveiet hine Forsvar
med Opmærksomhed, har han atter giennemgaaet disse
Tildragelser noiagtigt ; men ikke destomindre el' han
kommen til det Resultat, som i dct Foregaaende er fremsat og begrundet ved de særskilte Leiligheder, al vel
Armeen gjorde sin Pligt, og al den, i det Mindste ved
de, fleste Leiligheder, visle et Mod, der ikke stod lilbase
for det 1801 udviste, men at desværre Hovedbetingelsen
for al Krigsfurclse , dygtig Anrursel, manglede; at Peymann vel val' en reen og uplettet Characteer, dCI' forenede
1\101.1 med den oprigtlgste Villie til ~t gjore Alt paa det
Bedste, men at ban var uskikket til den ham anbetroede
Post, da han manglede den Energi og Kraft, del' under
disse Omstændigheder især var af den yderste Vigtighed,
og derhos ikke vilde lytte til Kyndiges Raad. Det var denne
sig næsten overalt aabenbarende Mangel fra oven, der
var Aal'sag til Folkets Dom, som IOd ganske anderledes
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end, at Forsvaret i det Hele bor kaldes godt og overeensstemmende med Forholdene"),
Anderledes var det 1801, hvor man ikke blev Fjenden
nogen Kugle skyldig, og derfor var ogsaa Folkets Dom
derom anderledes. Paa Grund af denne Forskjel i Maaden,
hvorpaa Kampen f()I'tes, kan 1807 ikke taale nogen Sammenligning med 1801, uagtet Danmark vel begge Gange maatte
ligge under i Kampen *), Selvom man vil tage Hensyn
til Udfaldet, maa det erindres, at Englænderne 1807 tiltvang sig Mere end det oprindeligt Forlangte, hvorimod
de 1801 kun opnaaede en Dee] af deres Fordring , saa
at man ikke med Bette kan sige, al England begge
Gange tiltvang sig, hvad det fordrede "). Dernæst maa
der ogsaa lægges Mærke til, at det 1807 kostede dem
saare lidet, medens de 1801, selv efter deres laveste Beretninger, havde mislet et ikke ubetydeligt storre Antal
Folk end vi, og 2 af deres Skibe vare saaledes tilredte,
al de maaUe sendes hjem, og de andre meget medtagne, et Tab, som efter al menneskelig Beregning vilde
være blevel endnu stnrre , hvis ikke cn utidig Vaabenstilsland havde bragt de danske Kanoner til Taushed og
gjort Kampen til et tabt Slag.
- Saaledes mislede vi vor Flaade, som - for at
bruge General Walterstorlfs Udtryk under Underhandlingerne - enhver Dansk "hidtil havde betragtet som Landels Stolthed"?"), og det den bedste Flaade, vi nogensinde
have havt, ikke i en lovlig forkyndt og aaben Kamp, men
ved et pludseligt og listigt, af et forblindet Diplomati ikke
forudseet Overfald , ikke under det vaiende Flag i Kamp
paa Havet, men i en værgelos Tilstand som Priis for en
") Hæder I, 269.
"") -- I, 260.
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uheldig Krig li! Lands, ikke ved dens egen Skyld, men
som et Sonoffer for Andres Feil og Misgreb.
. - Noget havde dog Englænderne efterladt paa Holmen, deels fordi drt var gammelt og daarligt, deels fordi
de ikke havde Plads dertil i deres og vore, med bedre
Bylte opfyldte Skibe. Man fandt nemlig, da man kom
derhen ener deres Afreise, Noget OVCI' 1000 Stkr, gammelt
Skyts med Rapperter, 26000 Kugler og Bomber, 60 Centner
Krudt , 1900 Centner Salpeter og 400 Centner Svovl,
desuden noget Tnmmer , Steenkul og andre Ting af
mindre Værd,
Lykkeligviis havde ogsaa nogle Skibe været ude paa
Togter og andre Stationer og vare saaledes undslupne
engelsk Vold. I Norge befandt sig nemlig 2 Linieskibe ,
l Brig, () Kanonchalupper, 4 ' Kanonjoller og nogle andre
SmaafarlOier; i HP1'lugdommerlle og Beltet: 3 Brigger,
1 Kongejagt, 1 Kanonbaad og nogle Lodsbaade; i Middelhane: 1 Corvet (som desværre 1800 blev tagen af Spanierne, da den laa i Carlhagena). Ogsaa reddedes nogle
af de Skibe og Fartoier, som Englænderne ikke vilde tage
med. Af de sænkede Stykpramme fik man de 2 optagne . . );
3 Kanonchalupper bjeJ'gedcs ind Iii NOJ'ge; l Stykpram,
Flaadebatteriet , 1 Skjærbaad, 1 Kanonchalup , l Morteerchalup, 2 Kongebaade, l Lystjagt og nogle Pramme
fandtes landsatte eller drivende i Nærheden af Kjobenhavn.

2 l.inieskibe , 1 Ooroet , 4 Brigger, ·8 Slykpramme,
1 Flaadebaueri, 1 Kongejagl, 16 Kanon- og Morleer(m'Wier, 2 Kongebaade og 1 Lysljagl, det var altsaa
deu Flaade, hvormed Danmark og Norge nu skulde fl)re
Kl'ig morl Yenlens storste Somagt, hvis Forsoningsforslag
bleve afviste af den danske Begjering,
*) Resterne af den tredie ere optagne 1847.
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- Naar en Konge under en Enevoldsforfatning ikke
tager virksom Deel i Begjeringen , og flere forskjellige
Bestyrelser under ham aflåse hinanden, da bliver det let
en naturlig Folge, al man maa fælde en hnist forskjellig
Dom om de forskjellige Perioder' i hans Begieringstid,
Delle val' netop Tilfældet under Christian den Syvende,
del' endte sine Dage den Sde Mal'l" 1808, et halvt Aar
ener Udbrudet af Krigen mod England. I den forsle
Halvdeel ligelil Krunprindseus Præsidium var det desværre
- som vi have seet - gaaet lilbage for Marinen under
de ideligt afvexlende Bestyrelser. Kronprindsens Regjering viste derimod baade Villie og Evne til at ophjælpe
det Forfaldne. Struensees fornuflige ådministrationsprinclper oploges atter, tilstrækkelige Pengemidler til~
stodes, saa at der baade 'kunde surges for det Malerielle
og det saalænge tilsidesatte Personelle, og vi have i det
Foregaaende fremsat de vigtigste Foranstaltnluger i saa
Henseende, som vi derfor hel' ikke ville opregne, men
indskrænke os til al minde om den for Flaaden vigtige
Indfl)relse af storre Dimensioner ved Skibsbyggeriet og,
hvad Personalet angaaer, om de mange Foranstallninger,
der foretoges til delles Uddannelse og bedre Kaar, Frugterne heraf viste sig ogsaa i Kampen mod Tripolis. Convoibeskquelsen, Af{aire-rne i Vestindien og især i Slaget
paa Rlieden, i hvilket sidste Sumagten udfoldede sin hele
Dygtighed og Kraft, Ogsaa under Krigen med England
virkede den gode Aand, som under Kronprindsens PI'æsidium havde udviklet sig i Marinen, til Fædrelandets Gavn
og Hæder, og vi mene os berettigede til at kalde det
Tidsrmn, hvori Krouprindsen styrede Somagten. Ma,1'inens
gyldne Periode, del' imidlertid ulykkeligviis tik en saa
brat Ende ved Begivenhederne 1807, som bevirkede, at
Alt saa at sige rnaatte begyndes for fra.
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IX.

Il'igen mod England.

1807-1(.
Kong Frederik den Sjette vedblev efter SiD Tb"ODbestigelse Præsidiet i Collegiet, men var dog ikke,
saaledes som han SOIll Kronprinds regelmæssigt havde
været, under Forhandlingerne stadigt tilstede, Ugentligt indgaves imidlertid Extracter over alle Sagerne ,
og Kongen vedblev selv at styre Mal'inens vigtigere
ånliggender.
Hans Raadgivere herved vare især den
1812 til Admiral udnævnte Johan Peter Wleuqel, der
1796 val' indtraadt i Collegiet, 1804 var bleven dettes
1ste Deputeret og Referent, og som saadan havde været
med Christian den Syvende paa Kolding Slot og i Rendsborg ; den 1809 lil Contreadmiral udnævnte Steen Andersen
Bille, der allerede 1803 var bleven Militairdeputeret i
Collegiet, og Armeens Generaladjutant Frants Christopher
von Bidoui, som ogsaa forelagde Soetatens Sager til
endelig kongelig Resolution. Wleugels militalre Activitel,
Billes Verdensklogskab og Bulows ualmindelige Contoirdygtighed havde vist stor Andeel i den udmærkede Virksomhed hvormed man, efterat Flaaden val' gaaet tabt,
organiserede et nyt Snværn.
- Da Holmene vare saa udplyndrede, skulde man
troe , at der under den endnu i 6 Aar vedvarende Krigstilstand og den dermed fOlgcnde Dyrtid behovedes storre
Pengemidler. end Marinen hidtil havde erholdt. Men 01Qendskiondt Nomlnalbelobet vel blev holcre, vare Udgifterne
under Krigen i Virkeligheden ei engang saa store som i
den foregaaende Periode, idet dertil i Krigens 6 Aar kun
medgik i Gjenncmsnil Noget over 3060000 Rbd. aarligt,
hvoraf henimod 2 Millioner benovedes til de udrustede
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KrigsfarlUiers Underholdning, medens der anvendtes rigeligt
750000 Bbd, deraf til Matel'ialiers Anskaffelse *). Til de
ordinaire Udgifter havdes saaledes i Gjellnemsnit kun
omtrent 330000 Rbd. aarligt I uagtet disses egentlige
Normalsum belob sig til over i Million. Det Personelle
erholdt derfor under Krigen ei engang Trediedelen af
deres reglementerede Lonnlnger, idet man betalte dem
ligesom de I)vrige Embedsmænd med en Papirsmynt, der
var afhængig af Coursen. De skadelige Folger af delte
usalige System. undlod desværre ei heller at demoralisere
den dansk-norske Embedsklassg til stor Skade for Statens
Tjeneste. Dette sporedes ogsaa blandt Soetatens Civilbetjente , og den faste Stok gik derved saameget til
Grunde, at den i Slutningen af Krigen maatte omorgani~ eres og en stor,Deel ubrugelige Folk afskediges. Lykkeligviis reddede de Priispenge , som tilfaldt Marinens
Officierer og farende Mandskab, disse fra Demoralisation
under det almindelige Skibbrud.
Ved Reorganisationen af det faste Mandskab bleve
Soetatens endnu' bestaaende Artilleri- og Matroscorpser
oprettede; men omendskiondt disse sildigere ere Noget
forstærkede og ere vel oplærte, er deres Styrke dog
aldeles utilstrækkelig til at forsyne Flaaden med de fornådne Underofficierer og AI'tillerister, saa at disse I især
saalænge intet fast MarinercOl'ps haves til at bode paa
Mangelen af de sidstnævnte, stedse ville savnes ved storre
Udrustninger.
*) SIlmagtens Indtægter og Udgifter ere beregnede efter hvert

Aars GjennemsnUscours; saaledes er i Aaret 1808 hvert 100Species
eUer 200 Rbd. seiv beregnet til 164 Rdlr., 1809 til 280 Rdlr.,
1810 til 500 Rdlr., 1811 til 700 Rdlr. og 1812 til 1000 Blgsdaler dansk' Couraat; 1813 var Gjrnnemsnitscoursen 700 Rbd,
Sedler for 200 Rbd. Slllvmynt.
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- Der var hverken Tid eller Midler til at bygge
store Skibe. Det var derfor vist overeensstemmende med
Forholdene, al man anvendte Kræfterne til at istandsætte
de af Fjenden i Kjl)benhavn efterladte Orlogsfartoier
(S. 474), armere Flaadebatterier og Koffardiskibe samt
bygge mindre Krigsfartåier , Brigger og især Kanonchalupper og Kanonjoller. Overalt paa Rigernes dertil
brugelige Skibsværfter kom man i Virksomhed, og for
herved at vellede de privale Skibstommermænd fordecltes
dertil, saasnart Forbindelsen mellem Sjælland og Bigemes
oVl'ige Provindser igjcn IISr oprettet, 1'11 Deel af Holmens
Haandværkere. Foruden Værftcl i Gluckstadt, del' hnrte
til den derværende Seeqvipage, og Frederiksværns Værft
i Norge, dannedes tillige i Svendborg, Kiel, Christiansand,
Bergen og Trondhjem et Slags interimistiske Orlogsværfter,
som forestedes af Offlcierer, og hvor' der byggedl's efter
Tegninger fra Holmen,
Det maa indrummes, at Kanonbaadene under' daværende Omstændigheder vare hensigtsmæssige Krigsfarmier , og at de under Krigen ved deres Besætningers
Mod og Aclivilet udrettede Meget. Dog bor man vel
vogte sig for heraf at overvurdere Kanonbaadsvaabenet.
Det er ikke sjeldent udtalt, at Danmarks Hovedværn
tilsoes bor dannes af Kanonfartoier , en Mening, del' som
oftest begrundes paa den Nytte, de gjorde i denne Krig.
Hos den brittiske Marine, som pleiede at regne ·sin Hæder
efter erobrede Linicskibe, kunde imidlertid Erobringen
af Baade ei vække Begjærlighed efter at kæmpe mod
disse; desuden havde mange fjendtli ge Anml'el'e personlig
Ulyst 1iI at angribe et beslægtet Folk, som de ansaae
hniligt forurettet af den brittiske Begjering; hvorfor vist
ikke sjeldent de engels~c Krigsskibe sogte at undgaae de
dansk - norske Kanonbaade, hvilket man undertiden feilagtigt hal' tilskrevet hines Frygt for dem,

I

I

I
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Bortseet fra disse tilfældige Omstændigheder, ere
Kanonbaadene desuden næppe et saa fortrinligt Forsvarsvaaben, som Mange mene"), Forst maa det bemærkes,
at de indenfor Fjendens Skudvidde ere aldeles uhensigtsmæssige, idet nogle faa velrettede Skud kunne Udelægge
hele Besætningen, da de ikke. blot ere ganske aabne og
tæt besatte med Folk, men ogsaa under Fægtninger
meest ere udsatte for at beskydes langskibs, eftersom de
ere stevnbevæbnede ; man har saaledes Exempel paa, at en
eneste Kanonkugle har dræbt eller sanret over 20 Mand
paa en svensk Kanonbaad. Det er altsaa kun mod kortere
og lettere Skyts, de kunne anvendes med Nytte, og man
har derfor ogsaa DU givet Kanonbaadene en 60pundig
Bombekanon for og en 24pllndiger agter istedetfor de
2 Firetyvepundigere? de oprindeligt vare bestemte til.
•) Allerede under Krigen bleveKanonbaadene betydeligt forandrede.
Convoierlngen foranledigede snart, at deres Seilevne forligedes
ved stnrre Seilareal, hvorved Imidlertid hyppigt deres Roevner
lede. For at kunne bjerge sig I stærk SlIgang og stedse have
Folkene ombord bleve fOrst Kanonchalupperne paa Elben efJer
Capilain Mossins Forslag og siden ogsaa de andre Kanonchalupper
paa Vestkysten af Hertugdllmmerne forsynede med et Lugedæk ;
Kanonjollerne ved Skagen fik ener Premlerlieutenant P. M. Tuxens
TegnIng ligeledes Dæk. I Slutningen af Krigen omdannedes
12 Kanonchalupper efter Divisionsadjutant Scbumachers Forslag
til Dæksfartllier med nogenlunde Roevner og langt bedre Seilevner end tidligere; disse Baade vare især bestemte til
at kaste congrevske Raketter; men dertil bleve de knn
'brugte ved Prnver, som vakte store Forhaabnlnger om
dette Vaaben til Siles. Ved at gjllreRaketchaluppernes Kanoner
omdreiende, hvilket sildigere ogsaa er indfOrt ved vore nuværende Kanonchaluppers agterste Kanoner, opbiirte de at
være udelukkende stevnbevæbnede. Man afskatrede Imidlertid,
efterat Krigen var endt, Igjen Raketcbalupperne, fordi de el
roede godt, og man til Siles ansaae Raketvaabenet uhensigtsmæssigt mod Fjenden.
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Imidlertid kunne Linieskibes og storre Fregatters Skyts
række Iigesaa langt, ikke at tale om Krigsdampskibe,
der ofte have endnu sværere Skyts. Derfor bleve de
11 Kanonbaade, som forst deelloge i Slaget 1801, saa
snart sendte lilbage , og vore Kanonfarteler have aldrig
erobret noget storre Skib end Brigger med kort og let
Skyts, Men s'elv mod de mindre Skibe er deres Brugbarhed meget betinget, De ere oprindeligt bestemte for
Skjærgaardene, hvor de kunne ligge halvt skjulte bag
Klipperne, og h~r ere de vistnok paa deres Plads, Vi
have ingen Skjær , men flade Kyster, og hel' kunne de
vel ogsaa hist og hel' anvendes med Nytte deels mod
Skibe med mindre Skyts, som af Grundene' forhindres
fra at komme saa langt ind, at de .kunne naae dem, deels
mod Fjender iland. Derfor er det vist stedse rigtigt, at
vi beholde nogle Kanonfarteler. .- I Krigen mod England
gjorde de rigtignok ogsaa god Nytte paa dybt og aabent
Farvand. Naar det blæste, eller blot val' en maadelig
Vind, kunde de vel Intet udreUe; thi da kunne Seilskibe
komme hurtigere afsted end Kanonbaadene med deres
Aal'er, og Sigtet bliver desuden paa disse paa Grund af
Sugarigen langt mere usikkert end paa stnrre Skibe.
Men naar det val' Stille, og et Skib med letlere Skyts
var isigte, gik de ud, beskjod det paa saa lang Afstand,
at de ei selv kunde naaes med synderlig Virknlng, og
toge det i Besiddelse, naar det var ilde tilredt, Nu have
imidlertid Forholdene forandret sig, saa at stille Veir
ikke engang kan hjælpe dem; thi nu el' strax et Dampskib ved Haanden til at bevæge Seilskibene, saa at
Kånonfartålerne Intet kunne udreUe mod dem. Hertil
kommer endnu, at de ere langt kostbarere at holde
.:,e nd Seilskibene, da de udfordre over 60 Mand til
.2 Kanoner, medens Folkenes Antal paa Linieskibene og
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Fregatterne forholde sig til Kanonernes Antal omtrent
som 9 til 1 og paa de mindre Skibe som 5-6 til
1 Kanon.
Historien viser ogsaa, at man aldrig ret kunde blive
tilfreds med delle Slags Snværn, Den Galeiflouille , som I
under Frederik den Fjerde og Frederik den Femte blev
anskaffet og vedligeholdt med saa stor Bekostning i henimod 70 Aar, svarede ikke Iii Tidens Fordringer, da den
i Aaret 1788 skulde bruges; de Skjær- eller Kanonbaade, som man derefter byggede og opbevarede til
1807, ansaaes da for uhensiglmæssige; de Kallonchalupper,
der under Krigen med England vandt Berounnelse , ere
nu furkastedej den samme Skjæbne venler derfor vistnok
ogsaa vore nuhavende Bombekanonfartiiier, der lide,
skjondt. i ringere Grad , al' de samme Mangler, rimeligviis vil del blive ved Dampkraft bevægede Krigsfartoter ,
det' engang forlrænge dem. Man er derfor vistnok berettiget til at ansee det for rigtigst kun at anvende det
ved Værtterne affaldende Smaatommer , for hvilket ingen
anden Brug haves, til Kanonflotillens Vedligeholdelse
uden at bygge nye Fartnier ener den gamle Plan, saa
meget mere, som de, naar det giores fornndent, i kort
Tid ville kunne bygges i hele Riget, og man stedse vil
finde brugeligt Tommer nok dertil,
- At man kan bygge Kanoni'at'Wiel' .i kort Tid viste
sig 1807, da et nyt Soværn skulde skabes; inden Udgangen af Februar 1808 V3\'e nemlig allerede 11 Kanonchalupper satte i Vandel, og i den derpaa Inlgende Maaned
lob 24 af Stabelen, Det dansk - norske Folk stod ogsaa
her Begjeringen troligt bi. I Krigsaarene indkom nemlig
ved frivillige Bidl'åg til Flaaderr ikke blot henved 1 Million
Rigsdaler, del' i virkelig Værdi kan- anslaaes til Noget
over en halv Million Blgsbankdaler ; men at' de 255 Kanon(iH)
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farLOier, som byggedes under Krigen, bekostedes desuden
de 43 ved patrietiske Gaver.
Derved letledes ei blot Finantserne betydeligt, men
Forsvarets hurtige Tllveiehringelse fremmedes tillige
saameget , at allerede i det rurske Krigsaar en Deel
Flaadebatterier , 2 Stykpramme *) eller Hohlenhergs
Tegninger , 3 Brigger eller Stlbolts , en Deei armerede
Koffardiskibe og omtrent 200 Kanonfartdier bleve færdige.
J Aaret 1809 lob endnu en fjerde Brig etter Stibolls Tegning
af Stabelen, og fra 1810-4 byggedes 4 store Brigger
af Constructeur Pihl. De bedre Apleringel', som fandtes
i de erobrede engelske Brigger, gave Anledning til, at ogsaa
vore Skibe af denne Klasse fik et fasl Banjerdæk og et
Messelukaf for Ofllciererne. I Norge skete disse hensigtsmæssige Forandringer efter den i åaret 1809 tagne Allart,
og de piblske Brigger indreltedes ved Bygningen strax
derefter.
.

Af det brugelige Tommel' fra de af I':ienden paa
Stabelen odelagte Skibe byggedes eller Hohlenbergs
I Tegnlnger et lille Linieskib (Phoenix) , som 1810 saltes i
Vandet, men dog ei blev brugt under Krigen. En Fregat
I efter Hohlenuergs Najade blev færdig 1811, Io eller samme
Tegning 1812 og een det paafulgende Aar, Herved bor
erindres, al disse Fregatters Apteringl'I' vare hensigtsmæssigere end' de lidiigeres , og al denne Forbedring'
især skyldtes CapiLain Johansen, som foreslod Skibsbyggerier, medens Fabrikmesterembedet var vacant.
I del Foregaaende (S. 474) er det oplyst, at den
dansk - norske Somagt etter Kjobenhavns Capitulatiou
*) Desuden istandsattes de efter Englæ odernes Bortgang i Kjllbell-

havn reddede 3 Stykpramme og det gernerske Fiaadebatteri

483

DEN NYE rLAADE.

Llnle'skibe

bestod åf:
under Krigen byggedes:
armeredes Koffardiskibe:
erobredes:

Fregatter

2

I Alt

1

4

3

4

Under Krigen erobredes, o'delagdes ,
forliste, ophuggedes eller solgtes: 1

1

Flaaden ved Freden:
Deraf forbleve i Norge:

2

3

Dansk Sumagt efter Freden:

2,

MIndre
Skibe

29;
295*);
13**);
16"');
353.

4St);
308.

122tt)
3,

186.

*} De under Krigen byggede mindre Krlgsfartllier vare: 8 Brigger,

2 Skonnerter, 2 Kuttere, 16 Luggere, 4 Stykpramme, 10 Kanonskonnerter, 6 Provideringsfartiller, l Kanunsnekke , 1 Kanonbaal1, 157Kanonchalupper, 18Mortel'rcbalupper og 70Kanonjoller.
l",) Under Krigen Indlemmedea I Flaaden af armerede KoffardiBkibe: 1 Brig, skjænket afIndbyggerne I Tilnning, 1 Skonnertbrig, 2 Skonnerter, 3 Kanonsnekker , 5 Skytbaade og

l Kanonbaud.
***) Erobrede bleve 9 Brigger, 1 engelsk og

t)

tt)

svensk Kutter
samt 5 Kanonbaade.
Disse hestode af: 1 Corvet, 7 Brigger, 2 Skonnerter, 1Kongejagt , 1 Flaadebatteri, 2 Kuttere, 5 Luggere, 2 Skytbaade,
2 Kanonskonnerter , 2 Pruvlderlngsfartåler , l Skjærbaad ,
5 Kanonbaade, 8 Kanonchalupper, 3 Kanonjoller, 2 Kongebaade
og 1 Lystjagt
I Norge forbleve : 8 Brigger, 1 Skonnertbrig, 8 Kanonskonnerter, 2 PhJvideringsfartiller, 47 Kanonchalupper •
2 Morteercbalupper, 51 Kanonjoller , 2 Recngnosceerskonnrrter,
1 Commandojagt samt nogle Flaadebatterler og Smaafartiiler.
For Briggerne liolland, Langeland, Kiel, "luen og
Lougen samt nogle t814 I Norge værende Postfartiiler erboldt Danmark 1816 en Godtgjilrelse af 190000 Rbdlr. af den
norske Statskasse, hvorimod al Ret til de andre i Norge for·
blevne Krlgsfarliiler opgaves, fordi de betragtedes som De(3t ")
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Men omendskjondt man under Krigen havde stræbt
at holde Flaaden saa "el vedlige som muligt, var
denne lille Somagt eftm' Freden dog ei synderlig god.
Det 1783 byggede Linieskib Prindsesse Lovisa Augusta
duede knap til Blokskib, og Phoenix var med sine 60 Kanoner i Virkeligheden kun en stor Fregat. De mindre
Krigsskibe bestode af 7 Brigger , hvoraf 3 vare smaa
Priser og l gammel og ubrugelig] de solgtes derfor
i de llirste 5 Fredsaar ; af de 2 Skonnerter beholdtes kun
l til at bruges som Vagtskib paa Elben; 11 Luggere
bleve strax solgte; af de 7 Stykpramme vare 4 ubrugelige; 3 Skytbaade, 3 Provideringsfartnier, 4 Kanonsnekker,
2 af de 3 Kanonbaade, 37 af de 109 Kanonchalupper,
11 af de 17 MOl'teerfal'uHer og 15 af de 19 Kanonjoller
maatte ogsaa sælges , ophugges eller bruges til Materlalfartnier ; Kutteren, som beholdtes, val' kun et lille uarmeret
til Parlementairfartui under Krigen bygget Skib. Den
danske Somagt blev derved indskrænket LillBlokskib ,
1 lille Linieskib , 3 Fregatter , 3 Brigger , 1 Skonnert,
l lille Kutter , 3 Stykpramme , l Kanonbaad, 72 Kanonchalupper , 6 Morteerchalupper og 4 Kanonjoller. Men
af Mangel paa tilstrækkelig Tid og gode Materialier havde
man under Krigen ofte maattet bygge i HasL af frisk eller
maadeligt TUmmel', saa at disse Skibe ei kunde være af
den Varighed, som de del' vare byggede i roligere Tider;
Flaaden kunde derfor ikke være i synderlig god Tilstand
efter Freden, Men val' delle Tilfældet med Skibene, da
vare Bedinger , Bygninger og Bolværker paa Holmene
endnu i langt håiere Grad forfaldne; thi de ringe Midlel'
fenslonsfartllier, og Briggerne Seagull og Allart som norske
Priser. ("Arcbiv for Silvæsenet XI, 303-13). Briggen Frederiksuærn. kom filrst i Vandet efter Adskillelsen og ansaaes
derfor som norsk Eiendom, og Skonnertbriggen Hemnæs«
var et armeret norsk Priisskib.
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kunde ikke strække saa vidt, at Sligt kunde vedligeholdes.
Fårst efter Krigens Opbor bleve de islandsalte , uden at
man imidlertid gjorde, hvad der dengang burde være
skeer, nemlig opgive Gammelholm og 'fijre Alt ud paa
Nyholm.
- Det engelske Cabinets Voldsgjerning kastede i
Aaret 1807 Danmark i Armene paa .Aarhundredets Helt,
og herved bleve vi indviklede i hans Kamp paa Liv og
Dl'ld med England. Dengang afgjorde alene Fyrstevillien
Staternes Forhold, og det laa i Frederik den Sjettes
personlige Characteer, at han efterat have sluttet sig til
Napoleon vedblev at være dennes Allierede 1iI det Sidste.
Knyttede til den franske Politik, maalte Danmark og Norge
nu opoffre deres SU- og Handelsinteresser, saa at den
tidligere erhvervede Velstand gik til Grunde.
Under Krigen, som nu skulde fores, maatte vel Forsvaret af Blgernes vidtlOflige Sokj'ster især være Hovedmaalet; men Forbindelsen mellem de forskjellige Landsdele, der især for Norges Forsyning med de mange
manglende Fornodenheder var af storste Vigtighed, maalte
heller ikke tabes af Syne. Til Convoiering armeredes
derfor Koffardiskibe baade i KjUbenhavn og i Norge; men
hine holdtes blot i Krigens fOrste Aar udrustede paa
Bheden uden at komme 1iI Soes , og disse benyttedes
kun, indtil man fik de Iornådne Orlogsbrigger færdige, thi
armerede Koffardiskibe kunde umuligt maale sig med
engelske Orlogsmænd.
Allet'ede i Aarene 1790-5 . var der udkastet Planer
til Kystforsvaret (S. 288), der havde dannet Grundlaget
for Forsvarsanstalterne 1801, og som nu gjenoptoges
og lildeels iværksattes. Batterier anlagdes paa derlil
passende Steder, især ved Indlobene til Fjordene og de
vigtigere Havne, hvor ogsaa hyppigt Flaadebalterier, besatte med svært Skyts, henlagdes, naar Landbatterier ei
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kunde yde tilstrækkelig Beskyttelse, Som del "i~ligste
Kystforsvar udlagdes, ligesom de bleve færdige , Kanonbaade paa de Steder , hvor Fjenden især kunde ventes;
de bleve i Almindelighed paa Stationerne hele Sommeren
og oplagdes hyppigt ogsaa del' om Vinteren for itide at
være liislede ved Foranrets Begyndelse, hvorfor de bleve
istandsatte paa · de nærmeste private Værfter. l\1aaskee
vare disse Forsvarsanstalter indrettede efter en kostbarure
Maaleslok , end Statens Kræfter tillode og del gjordes
fornodent mod en Fjende, som sjeldeut foruroligede
Kysterne; maaskee kunde disse mangensteds have været
tilstrækkeligt sikkrede ved-en velordnet Borgermilits. Dog
tOr man ikke dadle disse Foranstaltninger, thi man vidste
ikke forud, hvor alvorligt England vilde gaae lilværks,
og i Krigstid bol' man vist soge at sætte sig i den bedst
mulige Forsvarsstand. ligesom Begjeringens IVCl' for at
betrygge Kysterne mod fjendtlig Overlast ved al stationere Kanonfartdier overall virkede beroligende paa Beboerne , hvis patriotiske Færd vel furtjente de Pengeoffre l
som delle forvoldte Staten, Ogsaa beskyllede unægteligt
de mange Smaastatiouer af Kanonbaade Rigernes viglige
Kystfart ved den for denne ordnede Convoiering , ligesom
de forskaffede del active Kaperi, del' l'lkles mod Fjenden,
ofte en bOist fornoden Hjælp mod Britternes hellige ' FOl'
fOIgeisel' af Kaperne, som ei blot lilfOiede Fjenden betydelig Skade, men ogsaa tvang denne til al holde en
lemmelig stor Orlogsstyrke til at eouvoiere i de dansknorske Farvande.
Oa det , var Kanonbaadenes Hovedbestemmelse al
værne om Kystforsvaret i Forening med Landmagten,
blev allerede ved § 69 og 70 i Forordningen af 20de
Januar 1808, "betræflende nogle Forandringer og noiere
Bestemmelser i Ferskrifterne for Landmilitairetatens .Indretning", bestemt, al ingen Afdeling af Rot1ottillen maatte
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forlade sin Station uden Divislonsgeneratens Vidende pg
Samtykke, og al i Krigstid ingen AnfOl'er for el Armeecorps, som stod i Nærheden af en Boflottillestation ,
maaue gjl>re nogen Forandring i sin Stilling , som kunde
have Indflydelse paa Bofloulllens Operatiouer , uden- derom
at underrette sammes Håistcommanderende, hvorved han da
efter Omstændighederne enten skulde anordne, hvad denne
havde ~t foretage, eller overlade dette til hans eget Skjl>l!.
Det fulgte heraf', at de paa Kysterne stationerede Kanenfartnier underlagdes de commanderende Generalers OVeJ'-

befaling.

•

- Efter saaledes i Almindelighed al have oplyst,
hvilke Foranstaltninger der skele til Kystforsvaret, skulle
vi sluttelig omtale de vigtigere Begivenheder paa Soen
under Kngen uden dog at have til' Hensigt al berette de
enkelte Smaatræfuinger , som ikke have nogen historisk
Betydning.
- Linieskibet Prinds Ck1"is tial~ Frederik var den
10de August 1807, altsaa 10 page efter den engelske
Flaades Ankomst til Kattegauet, under Commandeurcapitain
...
. Hans Christian Sneedorf{s Commando som Cadetskib
ankommen med sin Tender , Briggen LOllgen, fOrt af
Premierlieutenant Peter Frederik Wulf{, til Christiansand*). Her overtraadte Linieskibets Besætning paa det
der oplagte Prindsesse Lovisa Augl(sta, del' for 3 Aar
siden ligeledes var kommen til NOI'ge som Cadetskib og
nu skulde fllres hjem for at underkastes den Reparation,
hvortil det saa holligt trængte.
Den 12le om Aftenen vare Prindsesse Lovisa Augusta
og Lougen seilklare til KjobenhavlI, hvorimod Prinds
Christian Frederik val' oplagt som i Krigstid, Usikkre
*) "Areblvfor SlJvæsenet" XI, 241-73, 402-36; XII, 172-204,

indehotder en detailleret Beretning om "Llnlesklbet Prlnds
Christian Frederiks sittste Campagne i Aareoe 18U7-8",
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Krigsrygter havde vel ogsaa naaet Norge, men paa Grund
heraf kunde Sneedorff ikke undlade at opfylde sine Ol'liJ'CI'.
Lykkeligviis opholdt imidlertid Modvind ham i Christiansand til den 14dc. da sikker Efterretning om Britternes
Planer mod Danmark indlob. Ifolge de modtagne mundtlige Ordrer bragte derpaa Sneedorff samme Dag, som
Fjenden landede paa Sjælland - den 16de - Prindsesse
Lovisa Augusta og Lougen til Frederiksværns befæstede
Havn.
Da det den t9dc blev bekjendt i NOI'gc, al Briuerne
havde erobret Fregatten Frederiksværn , lagde man Beslag
paa al engelsk Eiendom og traf flere krigerske Furanstaltninger. Den dygtige sondenfjelds commanderende General,
Prinds C/wistian All,qusttil Slcsvig-Holstecn-Sondc1'borgAugustenborg, optraadte strax som Norges Styrer, dog blev
han f'l)rst hen i Aare! 1809 udnævnt til Statholder, Han
oprettede ufortovet en sankaldet Sudetensionscouimlsslon,
bestaaende af Sneedorff og Capilain Jens Scuou Fabricius,
Commandant for Fæstningen Frederiksværn og tillige Chef
fol' det derværende Væl'fl (dode 1841 som norsk Viceadmiral}, der SOIll et Slags Admiralitet skulde indrette
og styre Norges Suværn. Det VaJ' intet let llverv , del'
paalagdes disse 2 Mænd. Vi have alt tidligere havt
Leilighed til at erfare, at oeconomiske Hensyn desværre
foraulcdigedc, at Somagtens Oplag næsten udelukkende
var i Kjobenhavn, og at del' saaledes i Norge kun Val'
de omtalte 2 Linieskibe, 1 Brig og de i Frederiksværn
oplagte 9 Kanonbande med nogle Smsafartnier (S. 474),
hvortil kun havdes faa Krigsmaterialforraad. Nu da man
var afskaaren fra Kjobcnhavrf, skulde hermed Norges vidtlUftige Kyster sælles i Forsvarsstand mod' det mægtige England, hvad dm' ogsaa kun blev muligt ved det norske Folks
patriotiske Bistand og Commissionens utrættelige Virksomhed. Med Beredvillighed hjalp Alle til at skaffe de for-
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nndne Krigsmaterialier og strax, efterat Flaadens Tab
var blevet bekjendt, begyndte man at bygge Kanonbaade.
For at tilveiebringe den dengang stedse paa denne
Aarstid i Norge knappe Proviant (især Fedevarer) sendte
Sneedorff Officierer li! Jylland, hvorfra ogsaa spart Srnaapartier indtraf, Ma'n var saa beskjæftiget med at træffe
Forsvarsanstalter , at man desværre forsomte , selv ofterat
del' den 24de August var indleben officiel Efterretning
om Fjendtlighedernes Udbrud paa Sjælland, at lnbe ud med
Priudsesse Lovisa Augusta og Lougen eller udsende andre
hurtigt armerede Fartnier for at bemægtige sig de ikke faa
engelske Koffardiskibe, der befandt sig paa de norske Kyster,
Hertil ansaae man sig imidlertid maaskee ikke engang
berettiget, fOl' Kronprindsens Ordre til at begynde
Fjendtlighederne , datel'et deu 23de August*), ankom
i de rul'ste Dage af September; meu da vare desværre
næsten alle engelske Koffardiskibe forsvundne fra Kysterne, •
hvor ' nu derimod de brittiske Orlogsmænd begyndte at
vise sig. Ved Kronprindsens Ordre blev Sneedorff tillige
udnævnt til håisteommanderendefibufflcier i NOI'ge under
Prindsen af Augustenborgs Overcommando.'
Da del' indlob Efterretning til Frederiksværn om, at
et engelsk Linieskib skulde være seet udenfor, IUb Sneedorff
den . 6te September ud med Priudsesse Lovisa Augusta og
Longen for at angribe det; men stormende Veir nodte
ham med sil brustfældige Sklb til snart igjen at snge
Havn uden at have seet nogen Fjende. Prindsen af
Augustenborg misbilligede, at han var gaaet til SUes ~~),
og det maa indrommes , at det lille Prindsesse Lovisa
Augusta ***), "især i dets daværende Tilstand, knap
*) Extraordinair Copiebog i Krigsministeriets Arcbiv,
*") "Archiv for SIlvæsenet" XI, 253-4,
-*) Prindsesse Lovisa Augusta var armeret med 26 flretyvepundige,

28 tolvpundlge og 6 ottepundlge Kanoner.
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kunde ansees fol' at være en god Fregat voxen, og at
Briggens Hjælp ikke kunde gjore del til et 'hrillisk Linieskibs Ligemand. Men fUl' man ved del paakommende
onde Veir' fik Vished om, at Skibels Seil og lobende
Redskab vare raadne og Skroget læk, brændte man af
Begjærlighed efter at komme i Kamp med Fjenden.
Imidlertid val' Prinds Christian Frederik blevet seilklart, og til dets Chef udnævntes den os fra 1801 ved
Alfairen med Lougen i Vestindien bekjendte kjække
Capitain Oar! Wilhelm Jessen (S. 335, 341-3), del'
. havde været med Cadctskibct som Meddommer. Mcn
allerede den 8eJc September viste fjendtlige Krydsere sig
udenfor Christiansand , og den t1te lagdc et engelsk
84 Kanonskib, ell 36 Kanonfrogut og 3 mindre Skibe
under Sil' Robert Stopford sig i Flekkero, For al undersunte Jessen ved det Angteb , som nu maaUe ventes,
• armerede man i Hast nogle Flaadebatterier og plantede
Kanoner paa Land. De for et fjendtligt Angreb fl'ygtende Indbyggere i Christiansand onskede nu allerede,
al Jessen skilIde forlade Havnen ; dog beroligedes Stemningcn Noget red Ankomsten af 3 Kanonchalupper og'
2 Kanonjoller fra Frederiksværn , commanderede af den
os ligeledes (fra Slaget paa Bheden) hekjendte Capitain- .
lieutenaut Michael Bille. Da imidlertid Stupford var bleven
forstærket med et Linieskib , fordrede han den 27de det
danske Linieskibs Overgivelse. Efterat dette naturligviis
val' afslaaet , og cn fjcndtlig Demonstration val' afviist,
begyndte man igjcn al blive ængstelig for Byens Odelæggelsc, og nu opfordrede endog den holstcommanderende General med Stiftarntmanden Jessen til at skifte
Ankerplads. Derfor forlod han med Sneedorffs Samtykke
den 29dc 011I Aftenen Christiansand og seilede tæt langs
Landet til ji"redc1"iksværn, hvor ban uden at være be-
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mærkel af Fjepllen lykkeligt ankom den næste Aften, saa
at begge Linieskibene nu vare samlede del'.

Kronprindsen havde imidlertid advaret Sneedorff mod
et l\pgl'eb J som Bugtænderne skulde have i Sinde at
foretage med 1 Linieskibe 0) l del' ogsaa viste sig paa de
norske Kyster, og Generalcommaudoen ausaae ej Frederiksværn stærk nok Lil al modslaae el alvorligt fjelldLligt
Angreb. Det paalagdes han! derfor at slige et mere
sikkert Tilflugtssted"''''), hvilkel, saalænge l'1enden "ar saa
stærk i vore Farvande, syntes velgrundet. Hans Valg
faldt paa Frederiks lad , hvor de norske Tropper skulde
sammentrækkes for at være i ærheden af den svenske
61'ændse under del spændte Forhold med Sverrig , og
hvor det lange og snevre Indlob ikke alene af Skibene,
men ogsaa af Landbatterier kunde fo rsvares mod en overlegen Fjende. Den 711e O ctober vare alle 3 Skibe og de
i Frederiksværn væreude Krigsfartnier bragte lil Frederikstad, hvis Indlob Sneedorff med en ingcnlunde - som
man hal' meent - dadelværdig , men snarere roesværdig
Forsiglighed befæstede saa hurtigt som muligt.
FOl' end ydermere al forOge Forsvaret i Frederikstad
hlev Capltainlieutenaut Bille, efterat Fjenden havde forladt
Farvandet ved Chrisliau sand , hvor han Alt h~vde havt
Leilighed til at aabne de forste Fjendtligheder i NOI'ge
mod Stoptords Eskadre, beordret derhen med sine Kanonbaade, Han kom imidlertid ikke saa langt; thi ved Ankomslen Lil Frederlksværu fandt han del' udenfor den
engelske Orlogsbrig Nig!tlingale, som han om Natten
rorfulgte heelt ind i Langesundsfjorden med sine 3 Kanonchalupper , medens han efterlod de 2 Joller i Mundingen
af Fjorden fol' at afskjære Fjenden Tilbagetoget, Dagen
. ) Extraordlnair Copiebog i Krigsministeriets
- 0) "Arehiv for sovæsenet' XI, 272-3,
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efler , den 2bde October , ved Daggry angreb han Nightingale, som skyndte sig at kappe og sætte Scil til; uagtet
det vanskeliggjordes ham ved Skud fra 1<1eldene af de
del' posterede norske Jægere, og omkringflydende Kanonporte og Splinter viste, at Kanonbaadenes Skyts virkede
godt , lykkedes det ham dog, begunstiget af en frisk
Landbrise. at undkomme. Hvor mange Folk Fjenden
mistede, el' ei bleven bekjendt.
Det hal' været fortalt, at en vis ridderlig FOIelsc afholdt Billc fra at angribe Fjenden uadvaret , og al delle
val' Gl'ltnllcn til , at han oppebiede Dagens Anbrud.
Slige Hensyn vilrle imidlertid her næppe have været vel
anhragte ; mcn Bille havde vist en anden god Grund til
at opsætte Angrebet. Det ved lang og anstrængende
Roning udmattede Mandskab kunde ncmlig nok trænge
til lidt Hvile, fOl' det begyndte en Kamp, ligesom
vistnok ogsaa tlcn farligc Forvirring, som let opstaaer
blandt flere Furtuier , især med ukrigsvante Folk ,' under
et _.~ n greb i MOI'kel , kunde hevæge Bille til at oppebie
Dagens Komme. Vi finde det imidlertid fuldkomment
overeensstemmende med Billes originale Ol; naive Charac
teer , at denne ved at j ure sig om Alfuiren uden al
nævne disse Aal'sagcl' selv kan have givct Anledning
til det omtalte Bygte.
Imidlertid passerede den engelske Expedition fra
KjUbcnhavn hjemad uden al foretage Noget mod NOI'ge,
og da Commandeur L07'f111s Iletulrirh. Fisker den 26de
October var ankommen til Frederikstad paa Reis.cn til
Christiania, hvor han som Prindsen af Augustenborgs
Generaladjutaut skulde fOre Commandocn OVCI' den norske
Sodefenslon , fratraadte Sneedorff denne og beholdt alene
som Eskadrechef Commandoen over de 2 Linieskibe og
Briggen, der efter Krouprindsens Onske nu skulde agere
offensivt.

LINIESKIBENE l NORGE
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Til et Vintel'togt vare Skibene imidlertid ikke synderligt skikkede. Prindsesse Lovisa Augusta var - som
ovenfor omtalt . aldeles usOtlygtigt, alle Skibene maadeligt forsynede med Varegods og Proviant, og Mandskaberne aldeles blottede for Vinterklæder"}; desuden
vilde Skibenes Krydsning om Vinteren foranledigede, at
Fjenden, da de svenske Havne stodeham aabne, holdt
en storre Styrke i de dansk - norske Farvande end ellers
var at vente, hvorved Norges Forsyning blev meget
vanskeligere. Der var saaledes god Anledning for SneedOI1f at overrække Prindsen af Augustenborg , da denne
kom ombord til ham i Frederlkstad , en i Forening med
Jessen opsat skriftlig Forestilling, hvori disse Omstændigheder henstilledes til Overveielse, og del tillige foresloges,
at Skibene maatte beordres Lil Kjobenbavl1 for al blive
fuldstændigt istandsatte . og udrustede.").
Bigtlgheden
heraf val' vist. den med Forholdene tortrolige commanderende General indlysende; men Kroupjlndsen havde
"indstændigt bedet ham, at paalægge Sneedorff, at handle
offensivt og ei at sætte sig paa del Defensive" n). Delle
var vist Grunden til, at denne alligevel den 3lte October
' fik Ordre til at samle 6 Ugel's Proviant fol' at krydse
14 Dage til 3 UgeI' mellem Christiansand og Osterrlisner
og fOl'st da at suge Sundet eller Belterne.
De aftaklede Linieskibe bleve derpaa strax gjorte
seilklare ; men af Mangel paa Proviant og fUielig Vind
kunde de fOl'st den 18de November forlade Frederlkstad ,
hverfra Lougeu allerede den 5te var sendt til Frederiksværn. 2 Dage, efterat Linieskibene vare komne til SUes,
var imidlertid Prindsesse Lovisa Augusta saa havareret,
at det blev nedvendigt den 23de at lobe ind til Frederiksværn.
*) "Arehiv for Silvæsenet'" Xl, 405, 414- 15.
-) Extraordinair Copiebog i Krigsminis(erlets Arehiv.
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Her modtog Sneedorff en Ordre fra Kronprindsen ar Ude
al begive sig med alle 3 Skibe tit Oresundct for at angribe et engelsk Linieskih, som tilligemed 2 Fregatter og
nogle Brigger opholdt sig der. Denne Ordre sluttede
saaledes: "For at udfore Delle, el' del nødvendigt, at De
ikke opholder Dem med Smaating, enten paa Nedreisen i
Soen eller i Sundet". Tillige underrenedes han om, at der i
GUthaborg skulde være 1eller 2 fjendtligeSkibe, som del paalagdes ham at undgaae, hvis de skulde være ham overlegne").
Den 30te November, da Prindsesse Lovisa Augusta
nogenlunde val' istand at, og Vind og Veir tillode (Jet,
seilede Sneedorlf for sidste Gang fm Frederiksværn
med Linieskibene alene, da hans Iver for at udfOl'e den
erholdte Ordre og mode den Fjende, som han skulde
suge, ei tillod ham ' at oppebie Briggen , der da Var i
Christiansand. Under Skagen tvang Modvind Skibene til
Krydsning , og under denne befandt de sig den 2den Decemher om Natten pludselig midt i en fjenrlllig Couvoi. Da
der som ovenanfort val' meddeeH Sneedorff'Uuderretning om,
at del' val' 1-2 fjendtlige Skibe i Cnthaborg , Convoiens
Styrke ci kunde erfares i MUl'ket uden at vække Opmærksomhed, og del altsaa val' muligt, al den val' stærkere
end Linieskibene, val' der ei Andet at gjore end i al Stilhed allrække sig ud af Convoicn og oppebie Dagens
Komme for al komme Lil Kundskab derom og derefter
hestemme sig. Men ved Daggry val' Fjenden ude af Sigte,
rimeligviis i Læ, og nu kunde Tiden ikke spildes med at
jage efter ham, da Vinden begyndte al mie sig tilSundet, hvor
SkibeIle skulde snge Fjenden, og disse ei maaUe "opholde
sig med Smaating". Den 3die saues en Orlogsbrlg under
Vinga, som Prinds Christian Frederik forgjæve s : jagede
Vesten om Anholt, saalænge det kunde skee uden synderIII)

"Arcbiv for SlIvæsenet" XI, 420, Hæder li , 58......:9.
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iigl Ophold] men da Morkel faldt paa, var del nodt til
at opgive Jagten. Den 4de ankom Skibene i Sundet og
erfarede da fUrsl, at Fjenden samme Dag de havde forladt Norge val' passeret Sundet ud , og muligen havde
været med den Convoi, som de under Skagen havde

modt"),
Da Fjenden saaledes var undsluppen, gjOl'des endnu
under idelige Havariet' paa Prindsesse Lovisa Augusta el
kort Kryds, til Falsterbo , hvorefter man i Kjobenhavn
endeligt indsaae, at dette Skib val' usodygtigt , og den
t2le December beordredes del op'lagt, bvorpaa del ei
oftere kom tilsnes.
Saaledes endles Sneedorlfs sidste Sntogt , desværre
ikke til den almindelige 'I'ilfredshed, som altid var bleven
ham til Deel paa hans mange tidligere Togter. Han
havde med 2 Linieskibe og l Brig Intet udrettet mod
Fjenden i 4 Maauedel' og ingen Priser gjort, Dette mishagede især paa en Tid, hvor Alle aandede Kamp og Hævn
for den lidte Overlast. Derfor blev hans Togt endog
Gjensland fOt' el Overkrigsforhor , OtU hvis Oplysninget'
der imidlertid ikke haves nogen Efterretning, Uden Angivelse af Indholdel eller lndslilling om Sagen indsendte
Admiralitelel den 12le April 1808 ForM/'cl til Kongen,
alene med den Bemærkning , at det ei havde været sendt
til Geueralauditeurens Betænkning. 4 Maanedet' efter ,
den 12te August, resolverede Hans Majeslæt herpaa, ligeledes uden al omtale Fornorets Indhold, "al i Betragtning
af, at Commandeurcapltain Sneedorff i andre Henseender
havde gjort sig fortjent ved udmærket Tjenstiver og ~id
kjærhed " , skulde Sagen aldeles bortfalde. At denne afgjordes saaledes maa tilvisse beklages. Men desværre
kunde man paa den Tid ikke uden al udsætte sig for
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Kongens hele Unaal:le i el saadant Tilfælde paastaae
Krigsretsdom. At Kongen imidlertid ei har tillagt Sneedorff nogen Brude viste han ikke alene ved at lade ham
lil hans DM 1824 forblive i den vigtige Cadetchefspost,
men ogsaa vcd 18163t udnævne ham til Contreadmiral
og tildele ham flere Naadcstegn.
I del Foregaaende ere Omstændighederne oplyste
ener de sikkreste Kilder. Disse vise, at Sneedorff den
6te September mod sin umiddelbare Foresattes Villie
, sngte en overlegen Fjende og for ikke at forfeile den
Fjcndc, han val' beordret al soge i Ol'esundcl, el gav sig
Tid til at forstærke sig med Briggen ; vi mene derved
hans personlige Kampiver beviist, ligesom hans FrygtIOshed all lidiigere var godtgjort ved mange dristige
Seiladser, af hvilke her kun skulle nævnes, at han val' den
fl)rslc Fregatohef', der seilede igjenncm Lillehelt med saa
stort et Skib, og den fOl'sle Linieskibschef, som om Natten
anduvede Helsingoers og Kji.lbenhavns ' Bueder. Det er
oplyst, al Sncedorff var forpligtet til al træffe alle mulige
Sikkerhedsanstalter i Frederikstad , og al del' val' Anledning for ham lil paa Nedreisen fra NOI'gc ei at indlade
sig med Convoien under Skagen. Jagten efter Briggen
under Anholl og Visitationen af de modende Kotlardisklbe
maatte henregnes til de Smaating , ved hvilke Reisen ei
maaue opholdes, og det rnaa snarere regnes Sneedorfl' lil
Fortjeneste , at han. ikke lod sig friste af Letligheden lil
at gjore Priser, hvoraf han dog vilde håve erholdt den
storste Pari. Den eneste Dadel, der saaledes efter vor
Formening kan ramme Sneedorff som Chef for den sidste
dansk - norske Linieskibseskadre , el' den ikke strax ved
Fjendtlighederues Udbrud at have tilraadet at bemægtige
sig de paa den norske Kyst værende engelske Koffardiskibe,
Men ogsaa det kan som tidligere bemærket have havt sin
gyldige Grund,
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- I Aal'ef 1808 kom desværre atter de skandinaviske
Rigel' i fjendtligt Forhold til hinanden, Ruslands og
Frankrigs mægtige Herskere paatoge sig nemlig strax at
formaae de ovrige europæiske Stater til en forbindelse for
al udvirke Erstatning fOl' Angrebet paa Kjl)benhavn, mod
hvilket de tydeligt tilkjendegave deres Uvillie. Kelser
Alexander havde endog ved el under 26de October 1807
udstedt Manifest ophævet alt Samqvem mellem Rusland og England, tilintetgjcrt ; som det heed, for evigt
enbver forhen sluttet Overeenskomst, og erklæret, at ingen
Forstaaelse kunde gjenopreltes, flh'England havde fyldestgjort Danmark. I delle Manifest kaldes Danmark "en
rolig og maadeholdende Magt, som ved langvarig og
uforanderlig Viisdom havde tilvundet sig en moralsk
Værdighed i Monarkiel'nes Kreds ''', og Englands Fremgangsmaade, "en Voldsgjerning, hvorpaa Historien med
alle sine Exempler aldeles ikke kan fremvise Magen";
saml Forsoningsforslagene efter Overfaldet, "en ny Forhaanelse mod Danmark", "nye Forslag , det ene underfundigere end det andet, for igjen at knytte til den
brittiske Magt det kuede, nedværdigede Danmark , der
ligesom skulde bifalde sin egen nylig fristede Behandling" -J. Kong Gustav den 4de Adolph viste derimod
ikke alene ingen Sympathier fol' Danmark, men lagde
endog en fjendtlig Stemning mod delte for Dagen, Den
brittiske Udenrigsminister Canning truede nemlig ved de
efter Kjohenhavns Capitulation gjol'le Udsoningsforslag
med Sjællands Besættelse af svenske Tropper samt talte
om at belonne og skadeslosholde Sverrig med Norge,
og ved de i den Anledning vexlede Noter udlod det
svenske Cabiuet sig paa en mere end tvelydig. Maade n).
*) Hæder Il, 80-91, 122-5.

"") Hæder I, 441 -4, II,91-5.
(82)
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Forra ådt af England og forladt af sin Stamfræmle, nedtes
saaledes Danmark Iii aldeles at slutte sig til Rusland og
Frankrig og derved allsaa deeltage i disses Planer mod
Sverrig. For al tvinge dette til at forlade den engelske
Alliance, aftaltes da el russisk Indfald i Finland, medens
Danmark og Frankrig skulde angribe Skaane, og den
norske årmee rykke ind i Sverrig. Den 29de Februar
1808 erklærede Danmark Krigen·), og Marchal
Bernadotte, Prinds af Ponte-Ccrvo, der sildigere , som
Carl _den Ude Johan, grundlagde et nyt svensk Dynasti,
tlltraadte den 5te Marts Marchen igjennem Hertugdommerne
med den franske AI'mee, som siden Freden i Tilsit havde
staaet i del nordlige Tydsklaod.
- For at være ved Haanden ved Troppeoverforslerne
nedkaldles nu aller Linieskibel Priods Christian Frederik
fra NOI'ge, hvorhen det efter at have gjort nogle Conveltoure var sendt fOl' med Briggen Lougen at krydse i
Skagerakket og del' beskylle Kornfarlen mellem Jylland
og den norske KySI. Delte Krydstogt havde imidlertid
kun ulykkelige Folgel'. De hyppige Vinlerslorme anstrængede nemlig Mandskabet meget, og Besværlighederne
forugedes derved, at del' tit Skibenes slette Seil og Takkeladser kun var medgivet daarligt Varegods. som var kjUbt
hos Private, da Holmens Magaziner vare tomte af Fjenden.
FUlgen deraf var, at del' opstod megen Sygelighed blandt
Folkene, især paa Linieskibet. Endnu værre val' del, at
Fjendens Opmærksomhed henledtes til vore Farvande.
Fregallen Quebeck, som fl}~te ;t 200000 Subsidiepenge
til GOthabol"g, var nemlig kun netop undsluppen Prinds
Christian' Frederiks Forfulgelse, Næppe val' dette blevet
bekjeodt i . England, fOl' Capitain George Parker forst
i Maris sendtes med en Eskadre til Kanegatter.
Den
.) Hæder U, 98-102.
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1Ite Marts , da det danske Linleskib paa si~ Beise
til Sundet passerede forbi Vlnga , IAajl del' 1J1I1lI'ede
indefrossen 3 (jemJlIige Linieskibe med nogle Fregauer
og Smaaskibe, som nu skyndte sig at ise ud lj), Nogle
Dage tidligere vare 2 mindre Skibe komne ti] SUj:lS, især
ved de svenske. Autoriteters Bistand , og havde den [Ilde
lagt sig udenfor NybOl'gfjol'd lJlJ).
Ifillge de Bernadotte meddeelte lnstruetloner gjorde
de franske Tropper imidlertid Hnldt i Fyen, qg der el' \
al Anledning til at antage, al Napoleon siel ikke hilf
havt isinde at sende sin ArJDlle til Sverrig-). Jlimeligvii~
hal' han kun benyttet Toget som Paaskud til at taae fast
Fod i Danmark, for derved at hold~ dette i A/:1Jængiglle~,
og 'for at nOde os til at underholde hans Tropper. Delle
anede man imidlertid paa de" Tid ikke i KjUben1)avp,
men forberedte sig ivrigt til Toget mod Sverrig.
Deu Ute Marts om Aftenen ankom Prinds Christian
Fredenik til Helsingoer, hvor det forblev, ford] Isen endnu
laa ved Kjllbenhavn. Desværre havde imidlertid Sygelig..
heden ombord udviklet sig til en ondartet Feber, der
nndte til strax eller Apkomsten til Sundet at sende benvea
200 af Skibets bedste Folk syge iland t). Den 18de.
under Prindsen af Ponte- Corv.os Ophold i lijl)benl1~YIJ.
(15de til 21de Marts), beordrede' Kongen direete s,elv
Capitain Jessen til strax at seile til Bellet for ORJ' JJluligJ
at erobre en fjendtlig fregat paa 36 KilD,omw, Sf)Jll havde
taget Post ved Sprogn, 4/J "det er af yderste V;gtighed,
at faae denne Fregat [Qrjag{!t fra Beliet" tt). penne
Ordre viser, at Kongen h.ar lagt særdeles Vægt paa at
*) "Archiv for SlIvæsenet" xn, 175! 182.
. .) Ræder II, 38t - 2.
-*) Ræder II, 184, 185, J. Aall 1,335.
t) "Archiv for Sllvæsenet" XII, 177.
tt) "Arcbil' for sovæsenev XII, ''7&1-80. Bæder II, 1.182,
(82*)
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holde Beltpassagen aaben, rimeligviis for de franske
Troppers Overfnrsel , hvortil danske Transportfartoler
vare samlede i Nyborg ; thi det kan ikke nægtes, at det
var en vovelig Expedition, hvortil vort eneste brugbare
Linieskib nu skulde anvendes, Vel havde man i KjUbenhavn desværre ingen bestemt Efterretning om den engelske
Eskadres Ankomst til Vinga; den val' ikke seet af Prinds
Chrislian Frederik ved Forbiseilingen ; men de hamborgske
Aviser havde allerede den 21de Februar berettet dens Ankomst i de svenske Farvande ved GiHhaborgO), og SIdbene
i Beltet tydede ogsaa paa , at den val' ankommen og opmærksom paa delle Farvand; usandsynligt val'del ei heller,
at den derværende ringe Styrke kun var en Lokkemad
for det danske Linieskib , hvis Erobring eller Tilintetgjl.ll'else maalle ligge Fjenden paa Hjerte. Den kongelige
Ordre byder ogsaa Hastighed og Hemmeligholdelse af
Expedilionen og befaler Jessen at suge Slipshavn "fOl'
en overlegen FOI'ce i Beltet", hvilket altsaa viser , at man
hal' tænkt sig, at en saadan kunde modes der. •
Men ulykkeligviis kunde Expeditionen hverken skee
hastigt eller hemmeligt. Thi rul'sl 3 Dage eftarat Ordren
var udstedt, havde man faaet 200 uovede Solimitter samt
Proviant og Vand for næppe 8 Dage ombord, Ogsaa er
del' Anledning til at antage, at Fjenden ei val' bleven
uvidende- om, at man under den besværlige lisgang i
Sundet anstrængede sig for at faae Linieskibel seilklarl U ) ,
Under disse Forhold burde man vist itide have opgivet
Expeditionen, og Flere erindre maaskee endnu, al Kyndige
allerede dengang vare af denne Mening.
Det viste sig ogsaa snart, hvor urigtigt det Vat' al
sende Linieskibet til Bellet; thi en halv Time, efterat
") Ræder II, 169,
--) "Arehiv ror Silvæsenet" XI, 288-9, XII, 179, 181-2,
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dette den 21de om Formiddagen var passeret Nakkehoved,
ankrede 3 engelske Linieskibe mellem Hornbek og Hoganæs. Nu afsendte Admiral Bille den 22de fra Kjobeuhavn
en Skrivelse til Jessen, hvori der meddeeltes denne Underretning om Fjendens Ankomst til Sundet, og han beordredes til at snge til KjUbenhavn sonden om Sjælland.
Af egen Drift begave ogsaa 7 patriotiske Fiskere fra
Hornbek sig i en aaben Baad ad Beltet til for al advare
Jessen *). Men desværre naaede ingen af disse Advatster
ham. Ifnlge sin Ordre fortsatte han Reisen Nord om
Sjælland og ankrede i MUl'kningen mellem Seiero og
Refsnæs, da Vinden var for sydlig til at seile Bolsaxen
forover. To tremastede Orlogsmæud , del' ikke kunde
være andet end fjendtlige, vare siden Kl. 1 ~ sete med
alle Seil at styre mellem Hastensgrunden og Hjelmen
ned ad Beltet , og Kl. 6 gik de til Ankel's tværs for
Refsnæs, Noget over en Miil sydligere end, hvor Jessen
ankrede. Paa Grund af Morket og det snevre Farvande
kunde denne lmidlertid Intet foretage mod Fjenden, hvis
Styrke Afstanden ikke havde tilladt at bednmme ; dog
syntes den ikke at være hans overlegen.
Den næste Morgen KI, 8 - hiin sorgellge , men
hædel'li e 22de Mal'ts - .lettede de 2 fjendtlige Skibe og
krydsede med Force af Seil op mod Prinds Christian
Frederik, SOlD de rlmeligviis have antaget for et af deres
egne Skibe. Da Jessen en halv Time sildigere ogsaa
gik under Seil og styrede Nord paa med maadelig Seilfnring , medens det ved Tilsætningen skjorede Storseil
blev repareret, fulgie de efter ham. FOl' at Troppeoverforselen over Bellet ei skulde blive endnu vanskeligere
ved Foregelsen af den fjendtlige Styrke del', vilde Jessen
nemlig trække disse Fjender Nord efter i den Hensigt al
~
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angribe dem, naar Farvandet blev mere aabent. Denne
Maneuvre hal' en Forfatter erklæret for meget vovelig og
i enhver Henseende at maatte misbilliges, idet han gaaer
ud fra, at Prinds Christian Frederik lal' en slet Seiler").
Eftel'den almindelige Erfaring i Marinen Val' delle imidlertid
ingenlunde Tilfældet; ogsaa melder den kyndige Næstcommanderende paa delte Skib - den fra 2den April
saa hæderlig bekjendte Capitain Carl Adolph Rothe - i
\ sin Rapport til ådmlralltetet om Alfairen udtrykkeligt , at
Skibet seilede bedre end enhver isæt' af de fjelldtligeO O ) ,
Jessens Ordre sagde ham, "at det vm' af y d c l ' S t C J'iglighed at (01:jagc den i Beltet værende Fregat ", og han
havde Grund til al antage, al denne "yderste Vigtighed"
var at faae de franske Tropper over til Sjælland. Der
var saaledes skjellig Aarsag for ham til at betragte Formaalet for Expedilionen at være , at fjerne Fjenden fra
Beltet. Det forekommer os, at Jessen havde Bet lil at
antage bedst at kunne opnaae dette ved at drage de fjendllige Skibe NOI'd hen, indtil han kunde faae Leilighed til
at erobre eller tllintetgjnre dem. Hans Skibs bedre Seilads
og storre Styrke end enhver enkelt af Fjenderne maalle
give ham grundet Haab om al kunne udfore delle i Låbet
af Dagen; han kunde derpaa , vende sig til Bellet for
at fOI:iage den derværende Fjende, som forstærket med
de 2 Skibe, han fjernede, let kunde blive ham overlegen. At det' vare andre og storre fjendtlige Skibe saa
nær, at de kunde komme deres Landsmænd til Hjælp,
inden hau kunde tilintetgjore de 2 Fjender , han gav sig
i Kast med, vidste han ikke, da han, som alt bemærket,
ikke havde faaet Efterretningen derom fra Kjobenhavn.
*) Bæder II, 885,
M)

"Archiv for Silvæsenet" Xl, 291.
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Men desværre skuffedes han i sine grundede FOI'venminger. Saasnart nemlig de udenfor Sundet ankomne
3 brittiske Linieskibe havde erholdt Etterretning fra Helsingborg om, at Prinds Chrlstian Frederik var seilet til
Bellet , begave strax de to sig efter det, nemlig Stately, \
Capitain George Parker, og Nassau (fol'hen Holsteen),
Capitain Robert Campbell, hvilke hver ligesom vort Linieskib COI'te 68 Kanoner, hvoraf endog nogle af sværere
Kaliber .). Det tredie, . Vanguard paa 84 Kanoner, forblev ved Sundet fol' at afskjæl-e Prinds Christian Frederik
Tilbageveien.
Medens del'nu beldigt maneuvreredes mod de 2 fjendtlige Tremastere, hvoraf den ene antoges for en storre og
den anden for en mindre Fregat , med hvilke Kl. 12 en
lille Tremaster (Corvet) Nord fra havde forenet sig, fik
Jessen KI.2 de ham sugende fjendtlige Linieskibe i Sigte,
kommende ned mellem Anholt og Lysegrunden for Vinden
mod sig, Overmagten val- nu saa afgjort paa Fjendens
Side, at Jessen maalle soge at undgaae Kamp. Han holdt
derfor af for al seile indenom Seiero , hvor han kunde
haabe, at de fjendtlige store Skibe ei IUI'de fUlge ham;
men desværre tabte den fra Kjobenhavn medtagne bekjendte Mand ganske sin Fatning og turde ei paatage sig
at fOl'e Skibet gjennem Lnbet der.
Under disse fortvivlede Omstændigheder sammenkaldte
Jessen sine .{ ældste Officierer, Rothe, Top, Ferry og
den fra 2den ApI'il bekjendteWillemoes, for al hore deres
Baad. Ved at seile mod Syd, Vesten om Seiern , vilde
hele Fjendens Magt trækkes til Bellet, hvilket maatte ansees
stridende mod Fædrelandets hnlere Interesser, og det var
Cl) LInieskibet Prind s Christian Frederik hilrte til de Ilj02 Indfilrle
Masseskibe (S, 285), som kun vare bor~de til 66 Kanon er

men det erholdt I Norge to 24·$ Karonader liere, end det oprindeligt var bestemt til al filre.
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endda et Spnrgsmaal, om Fjenden paa den Maade kunde
undgaaes, da der maaue ventes en stærk Modstand af de
3 Fregatter, som vare isigte og skulde passeres, samt af
den Fregat, del' val' længere nede i Bellet, og som maaskee ei vilde være at overvinde , fijI' de fjendtlige Linieskibe kom dem til Undsætning. Derimod val' der Grund
til at autage , at Prinds Christian Frederik seilede bedre
end de fjendtlige Skibe, og nran val' berettiget til at tiltroe sig s16I'I'e Localkundskab end Fjenden, sua at der,
da den ostlige Vind syntes al drage sig mod NOI'd, val'
rimeligt Haab om, at man, IlVIS det blot lykkedes at
komme ovenfor Sjællands Rev f'l)r Fjenden, ved al slore
ben mod Sundet , begunstiget af det sna rt indtræffende
MUI'ke, kunde ra-kke Kronborg fUl' denne. Uvidende,
som man val' om, at Vanguard befandt sig udenfor delle,
bestemte man sig da for denne Plan, en som det synes
vel overveiet Beslutning 1 værdig slige Mæud, del' ikke
skyede nogen Fare eller Opofrelse, hvor det gjaldt Fædrelandets Bedste. Det ulykkelige Udfald mene vi paalægger
dem heller intet Ansvar.
I Begyndelsen gik det I'Ct gndt, Det lykkedes OUltrent Kl. 5~ al naae ovenfor Sjællands Rev, og de fjendtlige Linieskibe vare da endnu en halv Miil borte. Men
DU trak Vinden sig desværre saameget mod Syd, at
Skibet ei kunde seile Sjælland forover ; Kulingen aftog
tillige til under Bramseils, hvilket ikke val' til Fordeel for
Skibets Seilads, især da del' maatte krydses, medens derimod Fjenden seilede med rum Vind; hertil kom desuden,
at Veirliget holdt sig klarere, end man havde havt Grund
til at formode. Flugten vanskeliggjordes paa denne Maade,
saa at del', hvis ikke en eller anden heldig Omstændighed
kom til Hjælp, ei var Andet tilbage end at vove en Kamp
paa Liv og DOd.
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Jessen holdt nu langs Revet henimod Landet, for at
Skibet, naar det behovedes, kunde grundt åbes. Fjendens \
Styrke bestod foruden de 2 Linieskibe af en svær Fregat
- Quebeck paa 44 Kanoner - samt 2 Corvetter , og
mod denne Overmagt skulde Prinds Christian Frederik
kæmpe med en Besætuing , hvoraf over Trediedelen var
usnvant og kun havde været faa Dage ombord. Men hvor
ulige Kampen end val', gik man den dog lmode med et
Mod og en Bestemthed , som Historien med Stolthed
kan optegne.
Om Aflenen Kl. 71/ 2 faldt de Inrste Skud. Da val'
nemlig Nassan lige i vort Linieskibs KjUlvand, og nogle
velrettede Kugle.' fra delles agterste Kanoner tråf Fjendens
Boug, Fokkeraa og Forrebramstang, Ikke sjeldent f01'anlediges ved saadanne Beskadigelser Havarier, del' hindre
et Angreb; men desværre gjorde del loie Veir, at de her
bleve uden videre Fulger. Femten Minuller efter naaede
Nassau op til Prinds Christian Frederiks læ Laaring og
og aabnede nu paa Pistolskuds Afstand sin hele Ild mod
det, medens Stately nogle Minuuer efter doublerede det
paa bagbords Laaring , saa al en stor Odelæggeise anrettedes blandt Mandskabet. Kjækt værgede imldlertid
Vore sig, og KI. 9 bleve Fienderne endog undte til at
lade sig sakke for at reparere,
Men ogsaa vort Linieskib var stærkt medtaget af den
dobbelte Ild. Roret var saa betydeligt beskadiget, at
Styringen blev vanskelig, flere Kanoner paa begge Batterier
vare ubrugelige, og Takkeladsen var aldeles sonderskudt.
Omendskjtmdt disse Ulemper langttra vare afhjulpne, da
Fjenden efter 20-25 Minullers FOI'lOb igjen kom op og
gjentog sin Doublering , modloge vore brave Landsmænd
ham dog med Hurraraab og besvarede modigt og ufol'sagt hans Ild li! begge Sider, Imidlertid vare ogsaa de
fjendtlige Fregatter komne op; og Stately gjorde nu Plad s

.

506

i

1807-14.

for Quebeck paa bagbords Laaring ved al skyde op lil
Bongen. Omringet paa alle Sider og udsal for Entring
af den i Folkelal meer end dobbelt overlegne Fjendc,
tænkte man imidlertid dog ikke paa Overgivelse , ful'
Skibet havde naaet Grunden. Man havde nemlig, eftersom Haabet om Redning svandt , stadigt nærmet sig
Landet mere og- mere , i den Hensigt derved al bringe
Fjenden til ogsaa at strande , og kunde 2 af Fjendens
Skibe tillige odelægges , val' det stolte Prinds Christian Frederik dyrt betalt,
Derfor afslog Jessen med
den rolige Bulhe vcd sin Side endnu Opfordringen lil
Overgivelse , hvorpaa fulgte Fjendens morderiske Lag,
ved hvilket Bothe og Top med mange flere bleve saarede,
medens den unge Jens 'Vilhelm Dahlerup med en stor
Deel Andre for stedse lukkede deres Oine, Fth'sl da
Prinds Christian Frederik en Kabellængde fra Landet
midt paa Sjællands Odde havde I'jh'l Grunden, ansaae
Jessen sig forpligtet til ikke at opoffre flere af sine brave
Underhavende. Kl. 101/ 2 , efter næslen 3 Timers Kamp,
stl'ug han derfor Flaget.
Stately's ombordsendte Næstcommanderende lod uopholdeligt Ankeret falde; men ved al svaie op kom
Prinds Christian Frederik paa GI'IInd med Agterenden
og huggede strax lemmeligt stærkt, Derimod lykkedes
det de fjendllige Skibe, eflerat Jessen havde overgivet
sig, at komme over Stag, og at ankre 3-4 Kubbellængder udenfor, saa at ogsaa Haahet om at see dem
paa Grund svigtede.
Eftm'at Fangerne vare bragte
ombord i de engelske Skibe, og nogle FOI'sUg paa
al Iane Prisen af Grunden vare mislykkede, satte
Fjenden den næste Aften KI. 7 Ild paa den, og Kl. IO
sprang den i Luften. Sildigere opfiskedes de fleste Kanoner og Ankerne, ligesom en Deel lnventariesager
drere paa Land.
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~FO/'uden DahlelJ!p. vare Willemoes Premierlleutenant
S.Qland af Landelalen og 61 Mand faldne. 84 vare haardt \
og 45 let saarede; blandt hine Bothe og Top, mellem
disse Jessen samt Lieutenanterne Ferry og Tostrup.
Saaledes val' over en Trediedeel af de ombordværende
576 Mand enten dræbte eller saarede , altsaa i Forhold
ligesaa mange som paa de · Skibe, der lede meest i
Slagel paa Rheden. Bothe melder i sin forhen omtalte
Bapport, al Slately under Kampen havde kastet 12 Dnde
overbord , og i de 3 paafulgende Dage bleve 11 Mand j
som vare dåde af deres Saar, begravede i Snen ; den
Iste April havde delle Skib endnu 27 haardt Saarede paa
Sygelislen Cl). Parker angiver sil Skibs Tab kun lil 32
DMe og Saarede og Nassans til 17 Mand ClOJ. De Liig,
som dreve i Land, bleve hæderligt begravede paa Oddens
Kirkegaard. Eieren af Anneberggaard, Premierlieutenant \
v. Fribert, satte en Mindeslecn paa de Faldnes Grav 000),
og en Ubenævnl lod Willemoes jorde i en særskilt Grav
og opreise et eget Monument.
CO) "Archiv for S/lvæsenet" XI, 294,
U) Naval Cbronicle XIX, 339.

n_) Kongen lod denne Mindesteen omhegne med et sHlbt Jerngitter. Den er omtr ent 5 Alen hoi og bestaaer af en Soile,
som hviler paa en Sokkel af Bremer-Sandsteen. Ovenpaa
S/lilen ere Hjerter anbragte, og paa dens Sider er indsat
Siden af et Skib med adskillige Emblemer l AlL af italiensk
Marmor. Foden af Monumentet er af Kampesteen , hvorpaa
der findes flilgende Inscriplion af Grundtvig :
"Orlogskibet Prinds Christian, filrt af den kjække Jessen,
kæmpede ved Oddens Kyst, den 22de Marts 1808, i :3 'fimer
med 2 engelske Linlesklbe. Willemoes, Kongedybets HeIL,
Dahlerup og Soland med 69 (61) af Menigmand faldt. (Jessen),
Hotbe, Top, Ferry, T~strup og 132 (129) saaredes. Vraget
blev erobret, men Danmarks S/lhæder stadfæstedes".
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Saaledes labtes del sidste dansk - norske Linieskib i
en vel uheldig, men hæderlig Kamp, og om end Fjenden
derved ei mistede noget af sine Linieskibe, lede disse dog
saameget, at de i 3 Uger bleve salte ud af Activilet; der
behnvedes 4 Dages strengt Arbeide, rul' de kunde seile
tilbage til GOlhabol'g, og StateJy maaue derfra endog
sendes hjem fol' at faae nye Master og undergaae en betydelig Reparation. Fregatterne havde lidt mindre , men
de kunde dog fOl'st efter' 3 Dages FOI'Jl)b seile til Beltet.
Ved sin heltemodige Opotlrelse opnaaede Jessen saaledes
at mulrggjnre de franske Troppers Overfursel, hvis denne
havde været alvorligt paatænkt.
- Medens saaledes Danmark hengav sil eneste brugbare Linieskib for at fremme sine mægtige Allieredes
Planer , forefaldt i Spanien Begivenheder , som f01'anledigede, at vor Forbindelse med Frankrig kostede nye
Offre, Den spanske Nations Uvillie mod den pastvungne
Konge af den napoleonske Slægt ytrrede sig nemlig ogsaa
blandt de Tropper , som vare komne til Danmark med
den franske Armee , da de skulde atlægge Troskabseden
til den nye Konge. FOl' al furhindre , al Efterretninger
Med forgyldte Bogstaver
Sider, flilgende Vers :

Ondes derunder,

paa begge

De Snekker miidtes i Qvrel paa Hav,
. Og Luften begyndte at gllide ;
De leged alt over den aabne Grav,
Og Biilgerne gjordes saa rode.
Her er jeg sat til en Bautasteen,
At vidne for Slægter i Norden:
Danske de vare, hvis mure Been
Under mig smuldre i Jorden.
Danske af Tunge , af Æt og af Id,
Thi! skal de nævnes i lobende Tid:
Fædrenes værdige Silnner!
(Ræder II, 890).
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om den i Spanien udbrudle Opstand udbredtes blandt
disse fra deres Fædreland fjernede Soldaler, og afværge,
at de i Forening skulde afkaste det forhadte franske Aag,
sogte man at isolere og adsplitte de spanske Tropper,
Derfor sendles 2 Regimenter af disse til Sjælland, medens
3 andre tilligemed Al'lillel'iel cantounerede i Fyen, paa
Langeland og ÆrU, og de ovrige forbleve i Hertugdommerne og i Jylland. Ikke destomindre lykkedes del Eng- \
lænderne al underrette den spanske Håistcommanderende,
Generallieutenant Marqttis de la Romana , om Opstanden i Spanien, hvorpaa denne besluttede at forsege
at redde det spanske Corps for sil Fædreland. Han
underreltede sine Landsmænd i Jylland og paa Sjælland
om denne Plan, medens han samlede de i Fyen værende
Troppet' ved Nyborg under Paaskud -af, at de skulde aflægge den foriangie Troskabseed. Den 9de Augusl 1808
lykkedes det ham at bemægtige sig Fæstningen, der kun
var besat med nogle faa Landeværnstropper.
For at være ved Haanden ved Overforselen af Tropper
over Bellet laa paa Nyborgfiord Briggen Fama, armeret \
med 14 Kanoner og besat med nogle og halvtredssmstyve
Mand, under Premierlieutenant Olla Friderik Rasch, og
Kongejaglen Soormen med 8 Kanoner og omtrent 40
Mand, Secondlleutenant Toger Emil Rosenbrn. Da del
var lykkedes Romana al faae Fæstningen i sin Magt,
foregav han, al hans Tropper skulde forlægges til Sjælland og Langeland, og sogte at formaae Rasch til at
besnrge de i Nyborg værende 57 smaa Koffardiskibe seilklare. Men Rasch lod sig ikke overliste og afslog delte
Forlangende.
Romana fik da den danske Commandant , Generalmajor Baron Glildencrone, til at gjore en
tidligere kongelig Ordre, hvorved de ved Nyborg liggende
Krigsskibe vare underlagte Commandanten. gjældende hos
Rasch, og at befale denne, at lade de spanske Troppet'

lilO

1807-14.

uhindret passere ud af Fjorden. Rasch benyUede imidlertid
en ham af Chefen for den fyenske Station i Storebelt,
den da i Svendborg værende Capitainlieulenant Sclionheyder; given Ordre, at Skibene skulde forblive i Havnen,
som Paaskud til at erklære, at han vilde skyde paa
ethvert Skib, der forlod Nyborg' uden hans Tilladelse,
som vilde blive nægtet ethvert, der havde spanske Tropper
ombord. Saavel den kongelige som Schnnheyders Ordre
vare imidlertid givne under andre Forhold end de, hvori
Rasch nu befandt sig. Ved at undertægge Krigsskibene
Commandanten havde Hensigten aabenbart været, at disse
skulde medvirke lil Fæstningens Forsvar, hVOl'OID del' nu,
da denne var i fremmed Magt, ikke kunde være Sporgsmaal. Schonheyders Ordre var givet paa en Tid, hvor
del' ingen Tanke var om del udbrudle Oprnr, for at holde
Skibene samlede til Troppernes Transport til Sjælland.
Ingen af disse Ordrer kunde altsaa egentlig anvendes nu.
Dog hvis del' hal' været Udsigt til at standse Opruret , handlede Rasch vist rigligt i at opholde Spanierne , indtil danske og franske Tropper kunde ile til;
men den engelske Contreadmiral Keats laa udenfor
Nyborgfjord med 3 Linieskibe og flere mindre Orlogsmænd, med hvem Spanierne stode i Forbindelse. Rasch
maatte altsaa vente et Angreb fra SOen af en langt overlegen Styrke, og af Fæstningen kunde han ingen Hjælp
faae, ja det val' endog rimeligt. at han vilde blive behandlet fjendtligt af den. Dersom hall hal' vidst, al den
danske og franske Undsætning, som alene kunde redde
hans Skibe, val' saa langt borte, som det siden viste sig,
kunde del under disse Forhold vel have været overeensstemmende med den Klogskab, som en Hoistoommanderende
stedse bOI' iagttage fol' at bevare de ham anbetroede Skibe
og spare sine Underhavendes Blod, hvis han havde modtaget de Sikkerhedsforslag ("every offer of securily"), som
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Admil'al Keats i sin Rapport paastaaer i Forening med den
spanske General at have gjort ham*). Men da det el' uvist,
om Rasch har havt den ovenomtalte Kundskab, og Antageligheden af de Forslag, Keats og Romana skulle have giort
ham, ei kan bedornmes, da de ikke findes detaillerede. og
vore Efterretninger Intet melde derom, saa kan man ikke
dadle ham for, at han snarere adlod Ærens end Klogskabens
Rost, skjOndt han derved ikke blot opoffrede sine Skibe og
Folk, men ogsaa udsatte Nyborg for fjendtlig Vold og de
derværende danske Koffardiskibe fol' Erobring j thi man
kunde ikke nægte Fjenden Ret til disse, efterat han med
Vaabenmagt havde tiltvunget sig Adgangen til Havnen ;
men' som det synes, har Romana afværget, at denne Ret
blev benyUet, til Gjengjæld for den Maade, hvorpaa
Commandanten fandt sig i Omstændighederne.
Endnu samme Eftermiddag Kl. 6 1/ 2 (den 9de) seilede
Ol'1ogsbriggen Kile, Capitain James, Bombarderenie
Bound, Capilain Locksjer, og Devaslalion , Capilain
Smith , 3 Kanonbaade under Capitain ,Jlay samt 2 bevæbnede Fartoier, under Overcommande af Chefen for det
udenfor liggende Linieskib Edgar, Capitaiu Al'Nama1'a,
ind paa Fjurden mod de danske Skibe. Efterat en Opfordring til Overgivelse val' afslaaet, angrehes vor lille
Magt a( alle disse fjendLlige Skibe, og da Spanierne
ogsaa begyndte al skyde fra Landbatterierne , maatte
Rasch og RosenOrn S!l'yge") efter at hare mistet 2 Dode
og 14 Saarede, iblandt hvilke sidste Cadet F. C. Dichman.
Fjendens Tab angives til l Lieutenant og 2 Mand dode
samt en Deel Saarede.
*) "Navat Cbronicle" xx, 159.
-) Imidlertid fik Engtænderne ei længe Nytte af den erobrede
Brig Fama, idet denne lillerede den 23de December strandede
paa Bornbolm, hvor det reddede Mandskab gjordes til Krigsfanger. (Hæder, ru, 234).,
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Herefter bemandede Fjenden Koffardiskibene, og den
l1Le lagde disse ud fra Nyborg med 4700 Spaniere, som
den 13de landede paa Langeland, hvorfra de danske
Koffardiskihe bleve sendte tilbage i uskadt Stand, Herredommer paa Langeland havde da allerede de spanske
Tropper , SOlO deels havde cantouneret der, deels vare
komne dertil fra ÆI'U, det sydlige Fyen og fra Jylland;
de vare henimod 2900 Mand stærke , saa at den spanske
Magt del' ved Bomanas Ankomst blev omlrent 1600 Mand.
Imod disse samlede Bernadotte , saasnart han under sil
Ophold i Travemunde erholdl Efterretning om Oprnrer,
danske og franske Tropper' samt en Deel Kanonbaade;
men fUrend han val' bleven stærk nok .til Angrebet, indskibede Romana sig den 22qe paa engelske Skibe ,- lier
flkte ham tilligemed 1200 Spaniere, som undkom fra
Aarhuus, til England og derfra til Spanien, hvor han
fOrst i October landede med henimod 9000 Mand. De
paa Sjælland, i Hertugdommerne og i Jylland værende
Spaniere kunde ikke undkomme, men bleve afvæbnede
af de danske og franske Tropper og som Krigsfanger
sendte til Frankrig.
- Den franske Armee tl'ykke.de de ved Krigen
allerede haardt medtagne danske Finantser meget, en
Byrde Begjeringen kun havde pastaget sig i Haab om,
al det paatænkteTog mod Sverrig endeligt skulde komme
istand. Det franske Cabinet vogtede sig vel for at aabenbare sine virkelige Hensigter med Armeen i Danmark,
og Rusland nuskede ivrigt , at Sverrigs Sydgrændse
truedes , hvorved Erobringen af Finland blev lettere,
Men efLerat Belterne og Sundet vare blevne seilbare, val
det ikke nok, at Tropperne stede marchfærdige. Del
benovedes store og gode Skibe til at beskytte Troppeoverferselerne , og da Danmark nu ingen flere saadanm
eiede, maatte de Allierede serge derfor. Rusland lovedi
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ogsaa at sende en Eskadre til vore Farvande, og for
der at veilede denne ansattes 3 danske Commandeurer
derombord ; men næppe var ådmiral Hanickoff endeligt
fikst i August kommen ud fra Kronstadt, fOr han igjen
blev dreven i Havn og Iler blokeret af en engelsk-svensk
Flaade, Man rnaatte altsaa vente Hjælpen fra Frankrig,
del' byggede af alle Kræfter uden dertil al have sovante
Besætninger, medens Danmark havde SOfolk, men ingen
Skibe. Man blev derfor enig om, al 2 franske Linieskibe
og 2 Fregatter skulde overlades til dansk Brug, En Deel \
af vore Sofolk, som havde faret med Koffardiskibe, der
ved Krigens Udbrud havde sngt Tilflugt i de vestlige og
sydlige europæiske Havne, bleve nu, da Kongen indkaldte
de indrullerede Iii Krigstjenesten , forte iii Vliessingen ,
hvorhen de endnu manglende Offlcierer , Underofficierer
og Menige sendles fra Kjobenhavn for at besætte de 2 \
franske Linieskibe Pultusk og Danzig; iii Chef for det
rnrste udnævntes Capitain S. U. Rosenwinge, medensCapilain H. Baron Holsten erholdt Commandoen af dpI! sidste,
I Mai udlagdes disse Skibe under fransk Flag tilligemed
6 andre paa Schelden, Men Iigesaa lidI som det rimeligviis har været Napoleons Hensigt at bruge sin Armee
mod Sverrig , Iigesaa lidt har han vistnok havt isinde at
sende disse Skibe til Danmark, hvor denne lille Magt dog
ikke kunde bringe de Resultater, der vare Oiemedel for
hans kæmpemæssige Soudrustninger; Skibene bleve i det
Mindste under det Paaskud, al Schelden blev blokeret af
de Engelske, holdte tilbage, skjondt det nok vilde have
været muligt for dem til beleilig Tid at slippe ud.
I Begyndelsen af 1809, da Blokaden var ophort, og
altsaa dette Paaskud ikke længer kunde bruges, beordrede
pludseligt Marineminisleren, under Keiserens Fraværelse i
Spanien, den paa Schelden commanderende Admiral
Missiessy uopholdeligt at sende de Danske over Land til
(33)
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Brest for der al besætte 2 andre bedre byggede og udrustede Linieskibe , som vare bestemte lil en hemmelig
Expedition, hvormed det havde stårste Hast. De danske
Chefer havde gientagne Gange liIkjendegivct deres Utilfredshed med de franske Skibes Udrustning , og det val'
ikke den franske Regjering ubekjendt, at Besætningerne
ei syntes om at tjene under uet franske Flag, hvortil
Hovedgrunden var. at Haabet om at blive sendte til de
danske Farvande mere og mere svandt, medens man CI'a
Hjcmmct ikkc sjeldcnt modtog Utilfrcdshedsyurlnger om
dcn franske Armees Ophold og Uvirksomhed i Danmark.
Det el' derfor sandsynligt, at Ordren lovede bedre Skibe
i Brest o~ hentydede paa en hemmelig og hastig Expedition derfra 101' at gjol'c Besætningerne villige til Flytningen. Imidlertid Cl' det ikke rimeligt, at det har været
Hensigten at slippe elc danske Såfolk, Disses Dygtighed
havdc nemlig næsten dagligt viist sig under Maneuvrene
paa Schelden , idel Admil'alcn hyppigst maatte liIkjende
dem det Tilfredshedssignal , som tilkom det Skib, dCI'
fOrst fuldfOl'te den befalede (helse, og det el' at formode,
at Oiemedet med Flylningsbefalingen hal' været, al de
Danske nu skulde tjene som Ml)nsll'c 101' de i Brest
Iigesaa uovede franske Besætninger, slim rle paa Schehlen,
og at man bal' villet fjerne dem mere n'a lUcmmel for
at have dem aldeles til Raadighed \'I!ll dl! hyppigt Ira
Brest udsendte Expedilioner.
Saaledes opfattede man i det Mindste i Vliessingen
den dertil uventet ankomne Ordre, hvorved Cheferne
sattes i en mcget vanskelig Stilling. Omendskiundt de
ncmlig maaue ansee sig for uberettigede til at fOre deres
Undergivne til ånden Iransk Tjeneste end paa Skibene
ved Vllesslngeu , hvortil dc alene vare beordrede, burde
de dog heller ikke indvikle Fædrelandet i muligviis skadelige Collisiouer med deu mægtige og overmodige Allierede,
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under hvis Flag og i hvis Sold de Uente. Folkene erklærede imidlertid uforbeholdent, at de ikke vilde gaae
lil Brest, at de vel vilde adlyde Officiererne ombord,
men at de, naar de kom iland, vilde modsætte sig Marchen, om det end skulde koste dem Livet.
Der' maalte saaledes befrygtes et Oprik, hvilket heller
ikke kunde være de Franske ligegyldigt, da det kunde
have farlige FOIger Ior hele den i Vliessingens Bassin
oplagte Eskadre, paa hvilken mange misforaålede HolAdmil'alen afviste
lændere og Nordtydskare tjente,
imidlertid desuagtet Bosenwlnges og Bolstens Forestil..
linger og afslog deres Tilbud al seile med Skibene lil
Brest , og da de foretrak at udsætte sig for personligt
Ansvar for at forebygge et Mytteri blandt deres Underhavende , erklærede de al maaUe holde sig til deres
Konges Ordre og bade Mal'ineminisleren om Udsættelse,
indtil de havde modtaget deres Regjel'ings Befaling til
Flytningen. De henvendte sig Iillig(' til den danske Gesandt i Paris ved at sende Se ~odlieut enant A~lph Recke
derhen, og da denne snart kom tilbage med deo Efterretning, at Mal'ineministeren havde modtaget ham.venligt
og erklæret, at Reisen til Brest var opgiven, troede man
den hele Sag endt, MeD den 28de Januar midt under
Forberedelserne til ar hoitidellgholde deres Konges Fodselsdag ved en Fest, hvortil Vliessingens meest ansete
Familier vare indbudne, bleve Rosenwinge og Holsten
pludselig de dem anbetroede Commandoer fratagne', og
disse overdragne franske Chefer; selvbleve de belagte med
Arrest og ufol-tovet fOrte til Citadellet ved Antwerpen *')•
• ) Efter næsten en Maaneds strengt anordnet, men lemfældigt
udfilrt Fangenskab I Antwerpen rortes de fangne til Rendsborg,
hvor de naturligviis snart sattes i Frihed. Den danske Regjering silgte senere paa forskjeIllge Maader at holde dem
skadeslilse for, hvad de saa uforskyldt havde maattet udstaae,
(3S-)
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Den franske Regjerings voldsomme Fremfærd havde
Imidlertid i hoi Grad opirret det allerede i Forveien misfornolede Mandskab. Cheferne havde saa aabenbart opofrl'et sig selv for deres Undergivne, at den dem tilCOiede
Overlast rolles af ,hver Mantl ombord, som om det var
overgaaet ham selv. Paa den ovrige tætved liggende
Deel af Eskadren holdt man derfor Dag og Nat Kanoner
i Beredskab for i NOdsfald at bruges mod de 2 Skibe
med dansk Besæining, og det maa især tilskrives de
Næstcommanderende , Capitninlieutenuntcme T. Fa,~ting,~
og H. Stephansens Bestemthed, at intet voldsomt Udbrud
fandt Sted. Det lykkedes stedse at bringe Folkene Lil
Lydighed ved at true dem med, at Offtclererne ellers
vilde forlade Skibene; thi de indsaae godt, at de rimelige
FOIger af et saadant Skridt vilde være , at de med Vold
vilde blive slukne ind blandt de Iranske Besætninger, og
at de i saa Fald kun vilde tabe Udsigten til nogensinde
at vende lilbage til Fædrelaudet.
To af de subalterne danske Ofllcierer, Premierlieutenanterne H'ede.ri" Ho/,~ten og Jorgen Conrad de Falsen,
lode sig iUuigt henrive af 1IC1'cs Æl'esfOlelse til at protestere
hos Admiralen mod den voldsomme og uretfærdige Maade,
hvorpaa deres Chefer' bleve behandlede, og erklærede ,
at de ei vilde lurrette Tjeneste lII1fIl~I' Ile fremmede
Chefer, da deres Ordrer kun lnde paa , at de skulde
gjol'e dette under "danske Chefer, Krigs3I'likler og Reglementer". Dette val' under daværende Forhold en dristig,
men ingenlunde ubefOiet Handling; derimod var der
skiellig Aarsag til ener Hjemkomsten at straffe dem med
Fæstningsarrest , fordi de; skjnndt Kongen senere havde
ladet dem befale at vende tilbage til deres Stilling ombord , vedbleve deres Vægring; at denne imidlertid blot
hidrorte fra roesværdige patriotiske Foleiser fandt fortjent
ånerkjendelse hos Enhver,
j

DE DANSKE l'A.<\ SCHELDEN.

517

Eftera! den i Foraaret 1809 udbrudte Kl'ig mellem
Frankrig og Osterrlg endeligt befriede Danmark for den
franske Armee, var der ikke længere Tale om at sende
Skibe til Danmark. Den franske Kelser vilde dog ikke
give Slip paa de 2 danske Skibsbesætninger paa Schelden,
men forlangte endog to Aar sildigere, efterat der vare
blevne flere Skibe færdige der, Folk til at besætte endnu
2 Skibe med, hvilket 'den danske Regjering indvilgede,
tildeels vel for derved at undgaae at stille Tropper til
Erobrerens Krige, hvad alle de andre Allierede, endog
Qsterl'ig og Preussen, maaUe gjore. Disse Sofolk bleve
i fransk Tjeneste paa Schelden, indLil de efter det mislykkede russiske Felttog bleve kaldte tilbage i Foraaret
1813, uden at der fra fransk Side lagdes nogen Hindring
i Veien for deres Hjemmarch ~).
l al denne Ticl kom ingen af Skibene paa Schelden til \
Snes , hvorimod den derværende Flaade, som i Aaret
1812 val' voxet Lil 21 Linieskibe foruden en Mængde
mindre Skibe, om Sommeren stadigt maneuvrerede deels
paa denne Flod, deels tæt udenfor mellem Bankerne.
Herved blev Tjeneslen ofte eensformig og streng, hvilket
i 'Forening med Opholdet i de usunde, lave Scheldeegne
foranledigede en Deel Sygdomme og Oodsfald paa Flaaden,
Desuden gjorde Krigstilstanden hjemme mange af de
danske Offlcierer utilboielige ' til denne Tjeneste under
fremmed Flag, hvortil derimod netop Andre fristedes, fordi
der manglede Leilighed til den saa nyttige Qvelse i Linieskibstjenesten i Fædrelandet, og fordi man i Danmark og
*) Angaaende det SpecleUe om de Danskes Tjeneste paa den
franske Flaade benvises til den omstændelige Beretning berom,
som Hr. Oberst v, Bæder, i sin "Danmarks Krigs og Politiske

Historie" II, 247-67, har givet, samt til hvad desangaaende
er anfilrt I "Efierretnlnger om den danske og norske SOmagt"
og i "Archiv for SOvæsenet" VlII, 284-307 , og IX, 195-6,
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Norge betaltes med værdilåse Papiirspenge , medens den
franske Gagermg var god; hyppig Aflosuing fandt derfor
Sted blandt Officiererne, Af vore Folk var imidlertid den
franske Tjeneste ikke yndet, og i Christiansand udbrod
endog et Mytteri mellem de til Antwerpen bestemte norske
Matroser, som kUD ved militairMagt og Oflicierernes gode
Condutte bevægedes til at lade sig indskibe dertil.
De Franske anerkjendte stedse vorr Landsmænds
Dygtighed og viste dem ved enhver personlig Berorelse
al mulig Agtelse og Venskab. Selv ved Katastrophen
1809 IIIUdte de danske Chefer en sjelden personlig Velvillie , der endog hos Autoriteterne næsten gik ud over
de af Begjeringen anviste Grændser. De som lnterimschefer ansalle franske Capitainer Soleil og Moracr. udforte deres ubehagelige Hverv med en Delicatesse, som
vidnede om deres Helagtelse og DecIlageIse fol' de
Danske. Admiral Missiessy behandlede Holsten og Falsen
med en faderlig Godhed, og maaskee reddede hans og
MOl'aces Humanitet disse brave Mænds Liv. Denne Auerkjendelse af vore Landsmænds Dygtighed viste sig
ogsaa aabenbart Ira de fransk e Autoriteters Side, efterat
hiin Misstemning var hævet, og Disciplinen igjen ganske
tilveiebragt , hvortil den 'os fra Middelhavet bekjendte
Commandeurcapitain J, van Doekum , der senere blev
Chef for det af Bosenwinge fOr'st commanderede Linieskib
Pullusk, ved sin Dygtighed og bestemte Characteer meget
bidrog. Allerede i Slutningen af Juli samme Aar, da
Englænderne havde erobret Oen Walchel'D, fandt Admiralen sig foranlediget til at omtale deres gode Forhold
ved denne Leilighed og anholdt hos Kongen om Avancement for de 3 ældste Offlcierer , ligesom han indstillede
disse tilligemed 2 Lieutenanter, der havde commandel'et
Brandere, til Optagelse i Æreslegionen, Ogsaa Ministel'en,
Contreadmiral Grev Decres, yttrede i Slutningen af samme

I

I
I

I

· DE DANSKE PAA SCHEL D EN.

519

Aar, da han inspicerede Flaaden, sin Tilfredshed med
de Danske, og da Napoleon del paafolgeude Aar og
2 Aar sildigere var paa Flaaden, tilstod han hvergang
de danske Besætninger 1 Maaneds Gage som Gratification
og lod dem ved sin Afreise tilkjendegive, i hvor hlH
Grad han havde været tilfreds med deres Tjeneste og
Opfnrsel.

Især havde van Dockum erhvervet sig stor Anseelse \
blandt de Franske samt Kelserens personlige Yndest,
hvorpas han erholdt mange Bevise,'. Napoleon indbod
ham saaledes engang til sit eget Taffel, kun bestaaende
af 12 Personer , hvoraf tie 7 vare kronede Hoveder, og
lod ham tilstille en Pragtudgave ar en fransk Verdensomsellers Beretning. KOI't efter blev han Medlem af
Æreslegionen og meddeeltes , ilalge fransk Anbefaling,
Commandeurs Charaeteer. Det paafblgende Aar udnævntes
han til Officiel' af Æreslegionen og blev 1812 optagen i den
franske Mal'ine som Contreadmiral, hvorfor han ogsaa udenfor sin Tour erholdt Characteer som saadan i den danske
Soetat, dog uden Præjudice fol' sine Formænd. Efter Indbydelse tilbragte han Vintermaanederne i Paris, og da de
Danske forlede den franske Tjeneste, blev det van Dockum
tilbudt at udtræde af den danske Snerat for alene at tjene
Frankrig ; men da han foretrak sil Fædrelands tarvelige for
Kelseren s glimrende Tjeneste, entledigede apoleon ham
med Tilkjendegivelsen af sin personlige Agtelse.
- Vi, vende nu tilbage fol' at omtale Ue vigtigste af
de ' hyppige Sammenstod med Fjenden, del' fandt Sted,
efterat Kanonfartåier i Am'et 1808 vare blevne stationerede
paa vore Kyster,
- Med utrættelig lver havde Commandeur L. H. Fisker
(S. 492) fortsat den af Sneedorfl' og Fabricius begyndte
Dannelse af det norske Soværn, Han havde under den
nordamericanske Fl'ihedskl'ig tjent hæderligt j den franske
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MaI'ine og der bivaanet flere blodige Soslag. Som Chef
fol' Fregatten Thetis connnanderede han i Aaret 1796
fl)rst den lille Eskadre i Krigen mod Tripolis, havde 1801
havt væsentlig Andeel i Telegraphernes Indfurelse i
Danmark og var stedse bicven meget brugt i Martnen.
Ved sin Activilet og Klogskab bragte han det i Norge
dertil, at han allerede i Foraaret 1808 kunde samle henimod30 Kanonfartnier ved Hvalnerne, Sydost for Christianiafjorden tæt ved den svenske Græudse , for dermed at
understotte den norske Armces Operationer mod Sverrlg.
HCI' foretoges nu noglc Beeoguosccrlnger , ved hvilke
adskillige Skjærmydsler forefaldt og nogle svenske Suldater
toges tilfange. Et af disse Sammenstod med Fjenden
gav, skiondt ligesaa ubetydeligt, Anledning til en Deel
Omtale.
FOl' at erholde sikker Etterretning om, hvor stor den
fjendllige Styrke val' ved Strnmstad, hvortil man havde
erfaret, at del' Val' 'ankommen Kanonbaade, viste Fisker
sig nemlig den 27de Apl'il om Morgenen Kl. 4 med
24 Kanonfartbier udenfOl' det smalle Indlob ved Furubolmen. Da de roede frem mod delle, bleve de modtagne
af en velrettet Kanonild fra 4 svenske Kanonchalupper og
1 Morleerchalup, commanderede af Capitain Nordbel'g
og understuttede af 3 - 4 Kanoner' paa Laud, Efter
11 / 2 Times levende Fægtning trak Fisker sig lilbage til
Hvalneme med el Tab af 7 Dnde og 4 Sanrede. To af
de svenske Baade havde faaet Gnmdsklld, og deres Tab
af Folk angives til 4 Dode og 15 Sanrede. .
Delle mislykkede Angreb af over tyve norske Kanonfartnier mOI\ b svenske vakle Utilfredshed i Fædrelandet,
og J. AaU sigel' endog i sine Erindringer (J, 365) desangaaeude, at del i Norge "betragtedes som et vissent Blad
i den Seirskrauds, som vore Krigere til Lands i de samme'
Dage flettede sig" . Beklages maa det vist, at der kunde
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være Anledning til saadan Omtale. Imidlertid el' hiin
Dom vistnok for streng, Det maa betænkes, al det snevre
Farvand gjorde den storste Deel af vor Overmagt unyttig,
og al Fjenden havde lagt sine Fartnier saa fordeelagtigt
mellem Skjærene, at de dækkedes af Klipperne, medens
de norske Baade vare udsaUe for hans hele lid. Havde
del' været noget Stort al vinde, vilde Fisker upaatvivleligt
have odelagt eller erobret. de 5 Fartåier , men ikke
uden uforuoldsmæssigt Tab. At udsætte den for Armeens
Operationer saa vigtige Kanonflotille herfor, val' del' næppe
tilstrækkelig Grund til,
En Maaned sildigere gik det den svenske, 30 Baade
stærke Kanont1otille ved et Angreb paa Grævlingsundet ,
sydnstllgt mellem Hvaloerne, ligesom det val' gaaet den
norske ved Strnmsrad. Under Secondlieutenanl Jacob
Johan Lunds Commando laae nemlig bag Skjæreue
6 norske Kanonfarmier (2 Kanonchalupper og 4 Joller),
SOlD uden -elv at lide noget Tab ved en Snees velrettede
Skud tvang Fjenden til at lrække sig tilbage med et langt
betydeligere Tab, end vi havde lidt ved Str åmstad ; alene
een svensk Kanonband skal have mistet over 20 DMe og
Saarede ved een Kugle.
- Ogsaa ved Bergen vare de norske Kanonfar16ier
paa denne Tid heldige. Premlerlieutenant Johan Christian
August Bielke havde faaet det Hverv del' al bringe et
Værn af Kanonfartnier tilveie,
De faae Artillerister, som under' Krigen kunde sendes
til Norge fra Danmark, bleve del' brugte paa de seilbare
Skibe, saa at det lille Antal faste Officierer, del' kunde
afgives til de talrige Kanoufartoier , s?m saltes i Activitet,
selv maatte lære Maanedslieutenanterne og Folkene Exercitsen og Omgangen med Krigsmaterlalet, hvilket saaledes
kun kunde skee langsomt og ufuldkomment. l Bergen
havde Bielke kun een af de faste Offlcierer til sin Assistauee,
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ingen nvedeAJ-lillel'islel' saml Mangel paa Gods og Vaaben,
især Haandvaaben, som tildeels maalle forfærdiges af
Haandværkere , del' var e ubekjendte med Vaabenarbeide,
Uagtet disse Hindringer lykkedes del ham dog inden Udgangen' af Aarel 1808 at faae 6 Kanonskonnerter byggede
og udrustede, Disse Skonnerter havde ligesom Kanonchalupperne lo 24-$ Kanoner samt sex 4-9li Houbilser i
Pullerter til Sideforsvar. men 'kUD en Besætningaf 45 Mand
livel' ; de vare paa Grund af det urolige Farvand fOI'synede med Dæk og scllede bedre, JIIen roede slettere ,
end Kanonchalupperne. Skjåndt deres Udrnstning som
en F()lge af hine Forhold led af flere Mangler, gjorde de
dog god Nytte til Kystfartens Beskyttelse.
En af den brittiskeMarines meestansete unge Capitainer,
den 22-aarige Beltesw01'lh, havde næppe faaet Commandoen af 40 Kanonsfregatten Tartar, rul' hans Ærgjerrighed
forledede ham til al forsoge at bemægtige sig den hollandske
Fregat Guelderlaud , der JIIed nogle Ostindiefarere val'
låbet UlI fra Texel og istandsatte en i Soen opstaaen Læk
i Bergen, Ilen 15tle Mai kom Bettesworth udenfor
Bergensled og lokkede under hollandsk Flag nogle Fiskere
til at lodse sig op ad delle, hvor Tartar bragtes til Ankel's
henimod 2l\liil fra Byen. Chefen roede derpaa selv med
3 Fartdier om Natten ind mod Havnen, hvori del' laae
flere værdifulde Skibe, som havde sogt Tilflugt -der fol'
Krigen. Han hanhede i Skjul af Morkel ubemærket al
kunne entre Hollænderen; men 5 norske aarvaagne
Soldater i Fæstningens Patrouillebaad tilintetgjorde disse
Planer. Da Fjenden nemlig ,ikke besvarede deres Anraah,
men sngte at undgaae Patruuillehaaden, satte de efter
ham og opotlrede sig vel selv, men afværgede Overrumplingen. Den stærkt bemandede brittiske Barkas overmandede nemlig snart de uforfærdede Normænd, dræbte 2
og saarede de 3 andre haardt; men ved Skydningen kom

KA."IONFLOTILLEN VED BERGEN 1808.

623

Alt paa Benene i Byen, og nu maalleBettesworth skynde
sig tilbage til sin Fregat, hvormed han strax efter stod
ind efter, idet han endnu haabede at kunne udrette Noget.
Imidlertid blev han paa Halvveien op til Byen angreben
af Kanonskonnerten Odin og 3 Kanonjoller , hvormed
Bielke ilede ham imode, Nogle af de forste ncrske
.Kugler endte med Bettesworts Liv dennes Seirsplaner,
hvorpaa Tartar fik travlt med at komme ud af den
snevre Skjærgaard• . Ved Hjælp af en svag Landbrise og
Buxering lykkedes delte, efterat Bielke med god Virkning
havde beskudt Fregatten i næsten 1 Time. Den val' da
kommen ud i mere frit Farvande , havde faaet sine Fartoier indsalle og begyndte at faae frisk Kuling, hvorfor'
Forfolgelsen maatte opgives. Foruden Chefen skal kun
1 Cadet være falden, 2 Mand haardt og nogle andre let
saarede; men Fregatten var bleven stærkt medtagen, og
havde faaet t1ere farlige Grundskud. De norske Farmier
mistede 4 Mand og lede en Deel Skade, som dog ikke
val' farlig.
- Efterat Linieskibet Prinds Christian Frederik val'
nedkaldt fra NOI'ge, forblev Premierlieutenaut P. F. Wulff
del' med Briggen Lougen, armeret med 20 Kanoners)
og en Besætning af 100 Mand, for tilligemed nogle i
Hast armerede Koffardiskibe at beskylle Farten mellem
Jylland og de norske Kyster. Hel' havde Lougen forst
den 14de Mal'ts en levende Fægtning med den engelske
Brig Ohilders , som imidlertid undkom ved sin bedre
Seilads og en Fregats Nærmelsej en Galease, som Childers
havde skaaret ud fra Landet, fl)I' Lougen kom lit, slap
til Snes, uden at denne kunde forhindre det 0*) .
*) Lougen var kun boret til 18Kanoner , men fik i Norge 2 Oere

ombord.
• 0) James V, 39-43,

"Nava) cnreniete" IX , 282-4"

524

1

1807-14.

TI'e Maaneder sildigere, den 19de Juni, kom Wulff
atter i Kast med Fjenden og denne Gang med et mere
afgjUrende Held. Noget udenfor Flekkern studte han
nemlig Kl. li om E. M. paa den engelske Orlogsbrig
Seaqull , 16 Kanoner, Capilain Catheart. Ved at tage
Lougen for en Koffardibrig lettede Fjenden Jagten ved
selv at holde ned til den 0) . Efter en Times heftig Fægtning forenede, da det val' bleven stille, Secondlieutenant
J. M. R. Fonss med 4 Kanonfartnier sig . med Wulff,
og nu blev Seagull udsat for en , overlegen langskibs
Beskydning, Uagtet den allerede val' stærkt medtagen af
Lougens Ild, vedblev Catheart dog tappert at fursvare
sig endnu i 3/4Time; men da Skibet nu val' synkefærdigt,
og han iblandt sine 91 Mand stærke Besætning havde
2 Offlcierer og 6 Mand dnde samt 20 Mand saarede ,
mellem hvilke sidste han selv og hans Næstcommanderende
vare, streg ban endeligt sit saa hæderligt forsvarede
Flag. Lougen havde lidt en Deel paa Seil og Takkelads
og havde 1 DUd og 13 Snarede (deriblandt Secondlieutenaut P. W. J. Ham meget forbrændt); men ingen
fjendtlige Kugler traf Kanonbaadene. Med NM og Næppe
bugseredes Seagull ind i Fosholms- Bugten tæt Vesten
for Flekkero, hvor den sank. Dog blev den sildigere
optagen og istandsat; allerede den 25de November' samme
Aal' erobrede den, fUrt af Premierlleutenant O. C. Budde ,
under dansk Flag den lille svenske Kutter Grippen,
Lieutenant Alolberg, udenfor Frederiksværn.
Fnl' vi slutte Beretningen om Seagulls Erobring,
maae vi endnu' meddele, at Prindsen af Augustenborg
bevidnede sin Hoiagtelse for Catheart og hans Underhavendes kjække Forsvar ved at besnrge deres Breve
*) Holmboes "Britternes Krigsforetagender langs Norges Kyster
fra 1808 til 1814" i "Samlinger Ul det Norske Folks Sprog
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sendte til England, hvilket paa en Tid, da al Forbindelse
med Fjenden paa det Strengeste var forbuden, var en
stor Velgjerning mod deres i Hjemmet bekymredc Slægt
og Venner. At Catheart ved sin Hjemkomst blev belånnet
for sin Tapperhed, var fortjent,
- Ogsaa i Danmark salte Kanonbaadene sig i dette
Aar i Respecthos Fjenden og tvang flere Gange det brittiske
Flag til at stryge for Dannebruge. Her var det Peter
Wulffs kjække Broder, Premierlieutenant Christian Wulf(,
der Aaret i Forveien havde commanderet i Kallebostrand
(S. 447-8), som havde det Held at være Anfl)rer' ved
den filrste Orlogserobring. Han commanderede Stationen
vcd Lolland, Falster og Vordingborg og samlede den
4de Juni i Storebell 6 Kanonbaade, hvoraf d~ 2 under
Secondlieutenant L. de Coninck dog ikke kunde f()lge
de andre").
. Efter hele Dagen at have jaget Fjenden kom Wulff
henimod Aften, da del var blevet stille, den engelske
Orlogsbrig "the Tickler"; 14 Kanoner', Lieutenant
J, W. Skinner, paa Skud med de 4 Kanonchalupper og
angreb den rask, Da den fjendtlige Fregat Euryalus ikke
var langt borte, og der var' Udsigt til Brise, hvorved den
snart kunde komme sin Landsmand til Hjælp, roede Wulff
efter en kort Fægtning, under' hvilken de Coninck var
kommet op, lige ind paa Fjenden for at entre ham; men
da Kanonbaadene vare komne paa Geværskuds Afstand,
streg Briggen, som derefter lykkeligt bragtes ind til
Nakskov.
Den fjendtlige Chef var' falden, og af Skibets 50 Mand
vare 7 saarede, dertil vare Skroget og Takkeladsen
temmeligt forskudte. Paa dansk Side var kun Second") de Conincks Baad var nemlig en paa hans Faders Bekostning
ombygget Smakke.
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Iieutenant G. J. GrodtschiJIing let saaret i den hoi/'e AI'm.
Kongen lod Skinners Euke , som befandt sig ombord,
med hendes Eiendele aflevere til de engelske Skibe i
Sundet og skjænkede hende 200 Rdlr. til Rejsepenge.
En Uge sildigere, den 11te Juni, hævnede Chefen
af Fregatten Euryalus , Capitain Oundas, den under hans
Oine udfOrte Erobring' af Tickler ved at overrumple en
dansk Kanonchalup , commaoderel ar Maanelislieulenanl
GrotIt , som horle til Pelotonen *) under de Couinck.
Denne val' seilet op til Nakskov for at l'aae sin Kanonbaad recngiort, medens Gl'olll forblev iii Ankel's ved
Taars under tiet med 3 svære Kanoner armerede Landbatteri, hvis Besætning imidlertid val' i Qvarteer oppe i
Landet. Mandskabet paa Kanonchaluppen havde roet hele
Dagen, hvorfor Groth, uagtet han havde sert Fjenden
ankre og udsætte sine Fartoier , inden det bier mnrkt ,
dog lod de 2 Trediedele af Folkenc gaae tilkules i de
Indqvarterlngslagter, som til delle Brug laae der. Som
det var' at vente, kom henimod Midnat 8 stærkt bemandede
og tildeels med Karonader armerede FarWicr fra Euryalus
og Briggen Cruiser og entrede Kanonchaluppen. Efter
cu tapper Modstand af den TI'('f1il'dt'el af Mandskabet,
som val' ombord, bemægtigedc Fjenden sig Baaden, paa
hvilken alle de Dansiw - Gl'oth og A!'lilleril'rgnskahsfOreren undtagne - vare faldne elICI' snurede. Batteriets
Besætning ilede vel strax fra Qvartererne Iii Kanonerne,
men kom fOr'sl til al skyde - dog uden at trælle - da
"~jrnden roede bort med Prisen,
Englænderne brændte
beggc Indqvarterlngsjagterne. Eltera! Omstændighederne
sildigere ved et Krigsforh år vare oplyste, blev Groth
.) 2 Kanonchalupper udgldre en Peloton. 2 Pelotonner en Divlsion og 2 Divisioner en BatalIlon.

'r IG RESS XaOUWNG

1808.

uagtet sil personligt tappre Forhold med Rette afskediget
paa Grund af den udviste Ligegyldighed.
- [jet el' alt anfdrt" at den {yenske Station dette
Aar blev commanderet af Capilainlieutenant UJ!ich Anthon
SchOnlteyder. Dag og Nat foruroligede han Fjenden
rundt omkring i Beltet, hvor denne viste sig, og ikke
sjeldent bleve Koffardiskibe udskaarne af Convoierne lige
under Orlogsmændenes Dine. Men disse frygtede Schnnheyder ei heller at give sig i Kast med, og flere Smaafægtninger fandt Sted. Naar Fjenden val' stærk j Beltet,
forenede SchUnheyder med de j Nyborg værende 8 Kanonchalupper sig hyppigt med 4 andre under Capitainlieutenant
J. J. J. Suenson, der havde Stalion i Korsoer, samt
C. WuUf's 4 Kancubaada. Da den brittiske Contreadmiral
Keats 8 Dage, fOr det spanske Opri)r udbrud i Nyborg,
val' kommen til Beltet, erobrede saaledes denne samlede
Styrke nærved Agerso den 2den August Kl. 103/ 4 om
Aftenen efter 3/4Timers Fægtning den engelskeOrlogsbrig
"the Tigress" paa 10 Kanoner og 2 MorterCl' , Lieuteuant
Greenswood. En Cadet og 8 Mand, der buxeredeTigress,
reddede sig i Morket til et i Nærheden værende LinieskiL.
Af ~~iel\llens 45 Mand hleve 2 dræbte og 6 saarede.
Atter den 3die September forenede Schånheyder sig
med de andre Kanonehalupper i Beltet og angreb med
21 Baade 001 Aftenen KJ. 10 ved Maaneskin de 2 engelske
Orlogsbrigger Kite, som havde været med at erobre
Fama og Seermen i Nybol'g (S. 510-1), og Minx, der
begge laae til Ankel's under Sprogo, Kite laa nærmest
Fyen, hvorfra Kanonbaadene kom, og blev fOl'st angreben;
den blev ilde tilredt, og de Danske mene endog, at den
havde streget, De engelske Beretninger skildl'e ogsaa dens
Stilling som den vanskeligste, "that ever was experienced";
en opspringende Brise befordrede imidlertid uheldigviis dens
Flugt ben under et engelsk Linieskibs Kanoner; dog maalte
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en ubemandet Kanonband efterlades som dansk Bytte.
Minx reddede sig ogsaa, uden at have lidt saa meget
som Kile, ved at kappe. Medens paa dansk Side havdes
2 Dnde og 2 Saarede, angives Kiles Tab til 2 Dode og
13 Qvæstede, hvilket skal have været en Trediedeel af
de ombordværende Folk; Skibet selv skal ved Daggry have
lignet et fuldkomment Vrag*).
- Ved Kjobenhavn val' atter Commandeurcapitain
~. C. K!i!ger i delle åar Hoistcommanderende over den
nydende Defension, og heller ikke han Iorsåmte nogen
Leilighed Lil at forurolige de (jendllige Convoier, SOIl1
setlede igiennem Oresnudet, om de end vare stærkt bedækkede af Orlogsmænd. Sanledes angreb han med
21 Kanonchalupper og 7 Morteerchalupper den 9de Juni
en Convoi, som benyttede en nordlig Brise til fl'a Malmu
at seile til Ostrrsoen. Convoiens 70 Koffardiskibe vare
eskorterede af Bombardeerskibet Thunder , Briggerne
Charger, Piereer og Turbulent samt nogle Smaafartoier,
Krieger havde lagt sig Syd for Saltholmsgrundene for at
modtage Fjenden del', naar denne kom ned fra Flinterenden, og om Eftermiddagen KI. 3 kunde Bombardeerdivisionen, Premierlieulenant J. A. Suenson , som laa nordligst, række Convoien, hvis Avanlgarde fOl'les af Charger
og Piereer , medens Thunder beskyllede Centrum, og
Turbulent dækkede Arriergarden. Af denne sidste Deel
af Flaaden blev Turbulent og 12 Koffardiskibe afskaarne.
Forst angreb Secondlieutenant C. J. F. Hedemann Tur.
bulent, og da Kanoobaadene ikke kunde udrette Noget
mod de andre Skibe, fordi de ikke kunde fOlge disse,
saalænge Brisen var frisk, I'ellede .Secondlieutenanterne
T.J. Liitken, M. Boeg og J. Seidelin ogsaa deres Angreb
mod Turbulent, som efter at have mistet Storstangen og
-) "Navai Chronicle" XXI, 98-9.
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faaet nogle Skud i Skroget, Kl. 8 maatte stryge og blev
besat af Lutken. Da det imidlertid var stillet Noget af,
begyndte de danske Kanonchalupper igien at f'Ol'rolge den
ovrige Deel af Convoien, og Kl. 6 kunde Thunder naaes
af de danske Kugler. Heraf blev dette Skib stærkt medtaget og mistede 2 af sine Fartoier , men da man Kl. Il
var kommen 2 Miil Syd for Drageer, Brisen friskede
igjen, og man i Morkel ikke kunde see, hvad de i Malmo
værende 21 svenske Kanonbaade Ioretoge sig, maatte
man opgive Jagten og lade sig nnie med Erobl'illg~n af
Turbulent og de 12 afskaarne Koffardiskibe l hvilken
Erobring var fuld fort uden at vi halde nogen Mallc.J dod
eller saaret , medens Turbulent havde 2 Mand saarede,
De 5 af Koffardipriserne maatte imidlertid brændes, Iurdi
de korn paa Grund, og nogle af disses Mandskaber
reddede sig til Sverrig i deres Baade; men Turbulent og
de 7 andre Koffarc.Jiskibe bragtes med 85 Fanger lykkeligt
til Kjl)benhavn. Den næst!' Dag meddeelte Kongen ved
Parolen Krieger l der var den ældste Commandeurcapitain,
Commandeurs Characteer og udnævnte Lutken, som val'
den ældste af de Kanonbaadschefer, for hvem Turbulent
havde streger, Commandoen af delle Skib, der snart blev
istandsat og tjente under dansk Flag.
- Endog med de engelske Linieskibe gave de
danske Kanonbaade sig i Kast og forbausede de krigsvante Briller ved den Dristighed, hvormed de vovede sig
mod dem.
Paa sin Reise fra KjUg-e til Storehelt hvor vi alt
have seet ham seire med Schonheyder, modtog sanletles
Premierlieutenant J. J. J. Suenson, Natten mellem den
25de og 26de Juni, med 6 Kanonchalupper kjækt et
engelsk Linieskibs Angreb tæl under Stevns; efter 1 Times
Kamp holdt Fjenden til Soes. Kanonbaadene mistede
l

l

(34)
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ingen Folk, og kun en af Kanonchalupperne havde Iaaet
et Grundskud, som dog snart blev stoppet.
Det var især den 201le Oetoher , at den kjUbenhavnskf'
Kanonflotille aflagde den bedste PI'Uve paa sin Uforsagthed,
idet den angreb Linieskibet Africa paa 68 Kanoner ,
Capitaiu .101m Burreu , som IIIcd en stor Convoi kom tillIagc fra Ostel'sOen. Ang.'cher paa Cnnvoien den 9de Juni
havde indgydt Fjenden saa megen Hrspect for de kjnbenhavnske Kanonbaade, at lir. minlire Skihe , SOIll havde
flækket denne, ikke ansaues tllstrækkelige dertil ved
Tilhagerelsen gjrnnem llJotlSlllu)el.
Bedækningen val'
derfor forstærket med Linieskibet Arrica, som nu holdt
sig Syd for Flinterenden , medens Convoiens mindre
Krigsskihe , den ovenomtalte Bombanleer Thunder og
2 "gllnbrigs" lJ), i Forening med de svenske Kanonbaade
seilede videre med 137 Koffardiskibe, som ogsaa lykkeligt kom ind til Malmo paa 4 nær, hvoraf eet blev erobret
og 3 maatte brændes, da de vare komne paa Grund.
Saasnart Krieger fik Etterretning om Convoieos Ankomst, og Leiligheden tillod det, ilede han fra KjUbenhavo
og kom med 19 Kanonchalupper og 2-3 Houbitsbaade
tidsnok til al afskjære Linieskibet fra l\1almo. Barren
havde imidlertid paa Henveien til Ostel'soen, den 18de
August, ogsaa selv lært de kjobenhavoske Kanonbaade at
kjende , da 12 af disse med nogle Houbitscnalupper ,
under Commandø af Capitainlieutenant l.ars Fabricius,
havde beskudt ham i 2 Timer og drevet ham ind til
Malmo. Han havde nu ingen Lyst til at fornye Bekjendtskabet og vendte derfor Syd hen. Men Kueger vilde ei
slippe ham saa let, satte eller Linieskibet, og da dette
henimod Klokken 3 var vendt for Lillegrunden, og det
*) "Gunbrigs" vore smaa Brigger med 10-14 Kanoner.
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var blevet stille, angreb han det agterfra. Nu opstod
der en næsten 3 Timers fortvivlet Kamp; 2 Gange blev
det engelske Flag nedskudt, og da man troede, det var
streget, roede Kanonbaadene under uendelig Jubel lige
ind paa Skibet, hvorved nogle endog kom det s~a nær,
at de fik Aarer brækkede mod det. Disse Feiltagelser
kostede desværre en Deel Blod, da det fjendtlige Musketteri
derved fik Letlighed til at naae de paa de aabne Baade
udækkede Folk. Under Kampen var man imidlertid kommen
omtrent 2 Miil Syd Ior Dragner, og da Morket faldt paa,
og det begyndte al lulle, bleve Kanonbaadene nådte til
at forlade Africa, som havde 9 Dnde og 53 Saarede ,
mellem hvilke sidste vare Chefen og 2 Lieutenanter. Dels
Master og Underræer vare saa beskadigede og det staaende
og lobende Redskab saa forskudt , al man frygtede
Masterne vilde gaae overbord, hvis der indtraf stiv Kuling;
Skroget var paa flere Steder i den Grad gjennemboret,
at en Mand ku~de krybe igjennem Hullerne, og det havde
mange Grundskud; Agterspeilet var truffet af 70 Kugler,
og der val' ikke en ~vadratfod ubeskadiget; alle FartOierne vare sånderskudte eller stærkt beskadigede.
Barren ansaae sit Skibs Tilstand nu saa farllg, at han
maalte overlade Convoiens videre Beskyttelse til de mindre
Skibe og skynde sig med at snge CaNscrona for at
blive istandsat Lil Hjemretsen til England, hvor Skibet dog
maalte casseres.
Paa dansk Side faldt 28 Mand, og 36 ble-ve saarede,
deriblandt Maanedslieutenanterne Kierulff og Gedde; den
sidste dode senere af Saaret, Omendskiondt flere af
Kanonbaadene vare trufne af de fjendtlige Kugler, bragtes
de dog alle lykkeligt til Kjnbenhavn, hvor de snart igjen
vare istandsatte. De engelske Beretninger indramme, at
de Danske viste "great courage", og mene, at Africa
(34*)
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enten maatte være sunket eller have overgivet sig, hvis
Dagen og det stille Veir havde varet 2 Timer længere").
I "Arehiv for Sovæsenet" (IX, S. 194) hal' en Anonym
meent , at "Chefen af Linieskibet viste den jammerligste
Conduite: angreben i Stille, liggende paa grundt Vande,
lod han ikke noget Varpanker falde, med Spring paa
Kabbeltouget; og da han tik Brise, flygtedc han med
hele Reisningen staaende, og med over 4 Miils Fart, til
Ostel'soen, isterletfur i en Haandevending at gjure ~nde
paa den hele Boflotille." Den fOrs te Deel af denne Dadel
finde vi grundet, idet vi antage , at Barren ved Hjælp af
et Spring , især i Begyndelsen af Angl'cbet, bedre vilde
have været istand til at forekomme Kanonbaadenes Udelæggende Ild mod Arl'jeas Agterspeil. Men i den Tilstand,
hvori Linieskihet beskrives at have været, da der kom
Brise, kunde der vel være mere Anledning for ham til at
skynde sig med at komme til SUes end Lil i MUrkel og i
det snevre Farvande at indlade sig i længere Kamp med
Kanonbaadene. I England var man ogsaa veltilfreds med
Barretts Opfnrsel ved denne Leilighed; han erholdt,
eflerat Afl'iea val' bleven casseret, Commandoen af et
stnrre Skib - Minotalll' paa 74 Kanoner - hvormed
han det paafnlgende Aar igjen var i Ostersuen; dette
Skib forliste imidlertid den 22de December 1810 udenfor
Texel**).
- Inden vi gaae over til at omtale de paafnlgende
Aars Begivenheder , maae vi dvæle nogle Oieblikke for at
kaste et Blik paa Kapervæsenet og Regjeringens 1"01'anslaltninger til at {ot'syne Norge med Levnetsmidler.
- Ligesom Humanitet og Civilisation havefaaet storre
Indgang hos de cultiverede Folkeslag, erkjendes mere og
o

.) James V, HI. "Naval Cbronicle" XX. 371-2.
*") James V, 262, 576.
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mere, at en bevæbnet Magts Overfald paa Værgelose,
selv under Krigens raae Voldsomheder, strider mod Ærens
Love. Landkrigen har heri gjort sturre Fremskridt end
Krigen til Soes I idet til Lands al fjendtlig Privatelendom
respeeteres og værgelose Personel' beskyttes ved strenge
Disciplinslove , medens man desværre endnu paa Soen
giUI' det fredelige Handelsskib til Priis og dets Besætning
til Krigsfanger, At man suger at standse sin Fjendes
Handel, ikke for at skade den Enkelte, men den hele
fjendtlige Slat, og derved tvinge den til Fred, kan
vel som enhver retmæssig Krig forsvares SOIll en
Nod\'ærges Handling; at blokere Havne og beslaglægge fjendtligt Gods, indtil Freden bliver oprettet, el'
derfor en NOdvendighed, og noget Lignende skeer vel
ogsaa tillands. ' Men at man confiskel'er og uden Erstatning sælger privat Mands Eiendom, kan vistnok ligesaalidet retfæl'diggjores som Plyndring i det fjendtlige
Land.
Denne beklagelige Forskiel i Krig-sflJrelsen til
Lands og til Vands hidrurer næppe derfra, at man vil
gjore denne raaere og voldsommere end hiin, men har
vist sin Grund deri I at Fjenden som oftest maa beskytte
det Land, han falder ind i, for sin egen Subsistents
SkyldI medens sjeldent hans Fordeel bydet' at skaane
Koffardiskibene. Vel hal' man til forskjeflige Tider ved
Truetater bestemt, at en vis Tid skulde fortube efter en
Krigs Udbrud, fOl' Handelsskibene maatte behandles
fjendtligt; men slige' humane Overeenskumster bleve
sieldent overholdte og ere derfor for storste Delen gaaede
af Brug.
Medens saaledes den engelske Armee i Aaret 1807
respecterede alle private Eiendomme og Personer paa
Sjælland, bemægtigede Britterne sig til Sees , endog ru"
Krigens Udbrud, dansk og norsk Eiendom til en Værdi
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af 141 / 2 Millioner Bigsbankdaler
1600900) $) , og
cflerat Krigen var , c~ldæl'ct, vare alle Koffardiskibe
\ lovlige Priser, Et Iillc Land har ikke Kræfter nok til at
være ædelmodig i det Store , men maa fOlgc almindclig
Skik og Brug, Danmark val' saaledes nodt til at bruge
Bepressalier og confiskerede derfor , ellerat Fjendtlighederne vare begyndte, alt indenfor' dets Grændser
væreude engelsk Gods, hvis Værdi i del brittiske Parlament blev angivet til over 21/ 2 Million Bigsbuukdaler
280000) 00). I det engelske Underhuns har der ofte
været reclamcrct GOdlgjOl'elsc ful' de meget betydelige
Tab, SUIll uretmæssigt tilluiodes Eierne al' de /'01' Krigserklærlugen anholdte danske Skibe; den engelske Ilegjering har ogsaa erstattet en ringe Deel af disses
Værdi.
Selvfersvaret tvang ogsaa den danske Begjering til
at opmuntre Kaperiet , og den 14dc September 1807 blev
dCI' udstædt set llcglement, hvori den Grundsætning, SOlll
Danmark tidligere SOlll neutral Magt selv havde forfægtet,
opretholdtes , at fJ,it Skib gjllr fri Ladning og fjendtligt
Skib u I'I'i t Gods. Da dm' tilkjeudtes de dansk - norske
Kapere under Krigen mangc Priser, kan det ikke nægtes,
at Kaperlet - skiondt Værdien ikke kan angives nlliagtigt,
l'ol'di hvert Kaperrhederi realiserede sine ebnc Priser bragte Fædrelandet vigtige materielle Fordele ; men det
maa ogsaa iudrommes , at del havdc mcgct demoraliserende Yirkninger. Ikke blot havde disse bevæbnede
Angreb paa Værgelose en skadelig Indflydelse paa Tænkemanden , men de ofte let erhvervede bctydelige Priispenge,

et

*) "Naval Cllronicle" XXVIII 465.
: *) "Navul Chrunlcle"; X.XVIII 465, Det var især
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Tånning og

Gliickstadt, at der ved Krigens Udbrud lagdes Beslag paa

engelsk Elendom; paa del fllrste Sted bleve 22 og paa det
sidste 45 Kotrardiskibe eller Ladninger conliskerede.
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der tildeels tilfaldt udarmede Folk, som sjeldent forstode \
at anvende dem paa rette Maade , bragte oftere Ulykkc
end Velsignclse.
,
Den storste Deel af de udrustede Kapere vare Smaafartåler - ofte cndog aabne Baade - der ikke sjeldent vare
besatte med udlscipliuerede , af fordærvede Lediggængere
sammensalte Bander , hos hvem Moralitet og Orden vare
banlyste. Paa Land havde Politiet ofte nok at gjul'c med
at holde disse tolleslnse Skarer i Ave, og Orlogsfartoierne
paa Stationerne maatte hyppigt anvende Strenghed fur at
tvinge dem til paa Soen at adlyde Loveue, som Regjeringen under Krigens Fortsættelse maatte skærpe; dog
holdt Autoriteternes kraftige Bestræbelser Kaperlet indenfor
Lovlighedens Grændser, saa at DIan sjeldeut horte tale
om Excesser.
Der &aves imidlertid nogle Kapcre, som indrettede
sig orlogsmæssigt, og blandt disse skulle hel' især nævnes
de al' Capitain Caspar Wulfsen. fUrte og den under
Capitain Lind udrustede 20 Kanonscorvet Cort Adelaer.
der val' det stnrste danske Kaperskib. Den fUI'StC udmærkede sig ved flere Leiligheder ved l\ctivitet ug Dristighed; han erobrede endog den 7de Juni 1809 eu engelsk
Kanonbaad; den sidste afslog tappert et fjendtligl Angreb
af armerede Baade paa Helsinguers Biled; men desværre
forliste Cort Adelael· allerede i Vinteren 1808 -9 under
lisgang paa KjUbenhavns Bhed,
De Tab', SODl 1<jendens Convoier i Krigens fUl'slll
Aal' lede i de danske Farvande deels vcd Kauonbaadene,
deels ved Kapcrne og de fra Stationerne og Subatterierne
udsendte "Recognosceerfartliier", gave Anledning til SLUIT~
Forsigtighed med Convoierlugeu til ug fra Oster'soen i de
paalulgende Aar. Sjeldenl vovede Convoicrne sig igjeuucm
del snevre Ol'csund; de sruaae "gunbl'igs" brugtes ikke
. Iængere som Beskyttelsesskibe , og naar en Couvoi
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passerede gjennem Storehelt, Iorogedes Antallet af de
storre Krigsskibe, som da holdt Koffardimændene mere
sluttede og bevogtede dem omhyggeligere. Ikke destomindre bleve mange Handelsskibe udskaarne af Couvoierne
om Natten og i tykt Veir, og sjeldent slap en Convoi
giennem de danske Sunde, uden at eet eller flere af
Koffardiskibene bleve gjorte Lil Bylte, hvad da ogsaa af
og til kostede et af vore smaae Becognosceerfartoier.
Oft« anvendtes ogsaa Krigslist, sanledes som del tildeels
Cl' forlait :lf J. p; Wilh i "Danske og norske Soheltes
Bedri fteI'" • I Bellet var del især Prcmierlieuteuunt
.F. Holsten, der havde været i Vliessingen , som gav
Impulsen til dristige Udskæringer af' de fjendtlige Convoier,
Ved denne Leilighed kunne vi ikke nægte os den Fornoielse al opfriske Mindet OID en af disse Begivenheder,
som Wilh allerede har fortalt, og ved hvilken Holsten ved
List bemægtigede sig 3 Skibe af en fjendLlig Convoi. Forst
besatte han nemlig ubemærket de 2 Priser og overrumplede
derpaa i al Stilhed den hollandske Besætning paa el
dybtladet tremaslet Skib ved at udgive sig for et engelsk
Patrouillefartoi. Han slap ogsaa lykkeligt ud af Convoien
med denne Priis , ja fik endog Tilladelse af et tæt ved
liggende Linieskib til at lette Ankel', idel han forklædt som
Skipperen og talende Plattydsk, bad om at' maatle skifte
Plads under Foregivende af at have bemærket danske
Baade omkring Convoien.
Det vil vel være passende paa delle Sted at omtale
de Regler, hvorefter Delingen af Priisgodset fandt Sted,
og med del Samme korleligen at angive de tidligere fulgte
Begler i denne Henseende. Imidlertid ville vi forudskikke
den Bemærkning, at del forekommer os, at Hovedandelen
stedse bur tilfalde Staten; thi det er dog den, som bærer
alle Omkostningerne, som eier Krigsskibene, hvormed
Priserne gjUres, eg som lnnner Besætningerne ogsaa iii
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denne Tjeneste. Ja man kan vel sige, at dlsse egentlig
slet ikke have nogen retmæssig Fordring paa nogensomhelst Deel af det EI'obrede, ellersom de derved kun have
opfyldt deres Skyldighed, Men det er vist klogt af Staten
at benytte et saadaut Middel for at opflamme Iveren for
at virke til dens Bedste, og derfor er det vel ogsaa rigtigt
at tilstaae Erobrerne en Deel, del' dog knn maa betragtes
som en Douceur for den Fare , disse have udsat sig for,
og som derfor bur være forskjellig efter hiins SIOI'I'else,
hvorimod Ingen, som ikke hal' været Deeltager, fornuftigviis bOI' have Andeel i Byttet.
Vore tidligste Love gjorde ingen Forskiel mellem del
ved og det uden Kamp tagne Bytte. Christian den Tredies
"Ordenantz" for Flaaden, udstedt paa St. Egedlædag
1536, deelte alle Priser omtrent halvt mellem Kongen og
Erobrerue ; men i slue "Artlkler" af 5te Juni 1555 forbeholdt den samme Konge sig dog Skibene med Ttlbehor,
saa at kun Godset deeltes omtrent halvt. Fikst Christiau
den Fjerde tilstod den Sde Mai 1625 det Skib, som fOrst
lagde paa Siden af et (jendlligt Krigsskib eller entrede
og erobrede del, en storre Bytteandeel end den sædvanlige halve Deel af Godset. Christian den Femte glemte
i sin Glæde over Sclren paa Kjogebugt ganske Statens
Ilet til Byttet og tilstod den 11te Mai 1678 Erobrerne
hele Byttet af alle Priserue ; dog forbeholdt han sig
rigtignok Ret til Krigsskibene, mod en moderat Godtgjorelse til Erobrerne ; tillige betænkte han de Faldnes
Enker med en dobbelt ParI. Frederik den Fjerde forringede den 28de September 1711 Erobrernes Andeel
betydeligt; men Frederik den Femtes Krigsartikler af 1752
gav dem alter det hele Bytte, og de Faldnes Arvlnger og
de Saarede storre Deel end de Ovrige.
Denne Byltelov stod ved Magt, da Krigen mod
England udbrod, og blev i det Væsentlige stadfæstet den
r
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17de Januar 1809. Men det næste Aar, dcn (3de April
1810, gjordes Statens ltet gjældende med Hensyn til de
tagne Koffardiskibe , SOlll ikke VaI'C under Convoi, og
som altsaa vare tagne uden Fare , hvorfor Auholdeme
kun skulde have en Douceur, og den 24de Februar 1811
mistede ogsaa Erobrerne af de fra Convoier tagne Koflardiskibe en Tredie.leel, hvilken imidlertid ikke skulde tilflyde
Statens Kasse, men anvendes til eller Umstændighederne
at Iorugc Enkeltes Lodder eller endog skjænkes Iii saadanne Militaire , SOlll gjorde activ Tjcneste , men ved tilfældige Omstændigheder vare udelukkede fra Leilighed til
at gjOrc Bylte.
Under 10dc Murts 18 t 3 udkom endeligt den Byttelov, hvorefter alle Pris er , der \'31' gjorte etter 1ste Juni
1811, dceltes. Kri9s,~/,ibene forbeholdt Kongen sig, dog
udbetaltes Erobrerne cn Godtglorelse (nominelt dobbelt
saa hOi som- den 1752 tilstaaede) , og Chcfen erholdt in
natura all det, som herte lil Kahytten og Kabyssen. Alle
ubevæbnede Kolfardiskibc, som toges paa Kysterne og ikke
vare under Couvoi, tillaldt (efter Bestemmelsen af 1810)
Staten; Anholdel'llc Ilk en vis Andcel af Confiskalionssummen (20"/0 af tic fOl'ste 5000 Hhd,, 1511/ 0 af dc næste
1000U Rbd., 10"/1I af de næste 20000 Bbd., 511/ 0 af de
næste 25000 Bhd. og 2"/0 af hvad der val' OVCI' 60000 Bbd.),
Armerede eller til Convoie,' hårende Handelsskibe tilfaldt
derimod ganske Erobrcme ; kun forbeholdt Kongen sig
Forkjobsret efter Taxationspriis, Dog kunde Kongen af
alt Byttets Nenobelob disponere over indtil 1/6 til Erstatning eller Bclounlng efter Omstændighederne.
Skjåndt denne Bytteanordning i det Hele tilstod
Erobrerne Mindre, end de tidligere havde erholdt, kan
man dog ikke sige, al den i sine Gruudtræk val' ubillig
imod dem. Men at den udgaves midt under en farlig
Kng, hvor tiovæl'llcL havde vil'lwl hæderligt fol' Fædre-

,

I

BYTTEDELUlG.

NORGES FORSYNlSG.

Ji39

landet, og erholdt 1s;", Aars tilbagevirkende Kraft, maatte
vække billig Misfol'nl)ielse, da man nu j sau lang Tid
havde betragtet Priisgodset som Erobrernes lovlige Eiendom, og det især pua en Tid, hvo I' man Ionnede med
Paplirspenge. Ogsaa fOl'ogedes Uvillien mod den nye
Byttelov betydeligt derved; at Landetatens Generalstab
gavcs Andeel i den Part , som tillagdes den Eskadres
eller Flottilles O ~licierel' og' Mandskab, hvortil Erobrerne
heuhurte, og at Parten; del' tilstodes den en chef Comuranderende tilligemed den til Ferdeling efter Omstændighederne
bestemte Andeel, ofte blev Saadanue til Deel, som hverken
havde bastaaet nogen Fare, eller havt nogen Uleilighed
eller noget Ausvar ved Byttets Erobring,
- Det var under Krigen en af den dansk - norske
Begjeriugs vigtigste Opgaver at forskaffe Norge de
manglende Ji'ol'n{jdenhed~I', især Kom og andre Levnetsmidler, Omendskjoudt de Foranstaltniuger , som til den
Ende bleve trufne, ikke altid knnde billiges, maa det
dog iudrommes, al de stedse viste Kongens Villie til at
sikkre Normændene Livets Fornodenheder, og al del' for
at afhjælpe Broderrigets Trang fra dansk Side skete
mange Opoffrelser, som længe trykkede Finantserne og
indvirkede odelæggende paa Rigernes private Velstand
ved at nedsætte Bankoscdlernes Værdi, Strax efter Krigens
Udbrud traf man den vist hcnsigtsmæssigste Foranstalt-,
ning i denne Henseende, idet man den 2den October
1807 tilstod Præmier fur Indlårselen ar Kom, Kartofler,
Fedevarer og Sall uden Hensyn til, om denne skete med
indenlandske eller neutrale Skibes). Paa denne Maade •
blev ogsaa Norge i Vinteren mellem 1807-8 temmelig
godt forsynet.
.) Hæder I, 402.
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Men ellerat Linieskibet Prinds Christian Frederiks og
Briggen Lougens Krydsning iSkagerakket havde lokket
engelske Krigsskibe til vore Farvande tidligt om Foranret
1808 (S. 498-9), og vort sidste Linieskib var odelagt ,
blev Samfærdselen mellem Rigerne vanskeligere og farligere. Ofte lykkedes det dog de danske og norske
Såmænd at undgaae Fjendens Efterstræbelser. Imidlertid
vare de ikke altid saa heldige. Sanledes erobrede den
brittiske Orlogsbrig FOfwa1'd med 5 armerede Baade,
udsendte fra Corvetten Daphne og Briggen Turtaru s den
25de April 1808 om auen , to til Norgc med Korn og
Fedevarer bestemte Koffardiskibe, som laae under Kauonerne paa Kastellet vcd Frederikshavn il). Bæder beretter (Il, 555), at Commandanten paa Fladstrands Kastel
blev suspenderet og stiIl et for en Ovel'kl'igscommission,
fordi han ikkc med Citadellets. Kanoner havde sogt at
forhindre, al Englænderne den 27de Alai om Natten
erobrede 10 Skibe, ladedc med Korn og Fedevarer.
Dette maa formodenligt være den ovenfor, efter de
engelske Rapporter den 25de April skele Erobring, da
ingcn anden Efterretning haves om eu saadan Begivenhed
den 27de Mai. J. AaU fortæller (I, 333), at norske
Koruskibe, som i JIm'Is 1808 laue paa Fladstrands Rhed,
bleve "rnvede af engelske Baarle eller ct Forsvar af
Kauonbaade, SOIll Ryglet ikke kalder hæderligt". Men
de fOl'sle Kanonfartnier, som bleve stationerede paa den
jydske Kyst, kom dertil i Mai 1808, og rurst sidst i
September s. A. lagdes Kanonchalupper og Joller ved
Frederikshavn. Paa den af Aall angivne Tid hal' saaledes
ingen danske Kanonbaade kunnet forsvare de norske
Kornskibe der. Ved den ovenfor omlalle engelske Erobring
af 10 Kornskibe berettes ikke, at der da hal' været noget
.) "Nava! CIJronicle" XJX, 433-4, James V, 45· 6.
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dansk KrigsfartOi ved Frederikshavn, hvilket næppe vilde
have været forbigaaet i de officielle Rapporter, hvoraf
Beretningen er uddragen,
Eflerat Krigen ogsaa val' udbrudt med Sverrig , forogedes Faren ved at sende Korn og Levnetsmidler til
Norge endnu mere, og den dansk - norske Handelsstand,
del' ved Krigen med England allerede havde lidt saa betydelige Tab, begyndte nu at bllve utilbålelig til at vove
Forsendelser f'or egen Regning""); Begjerlugen maatte
derfor soge paa anden Maade at forsyne Norge. Vel
begyndte allerede da det engelske Fripassystem at komme
i Brug; det hrittiske Ministrrium solgte nemlig saakaldte
"Iicenees" til Irenimede , selv fjendtlige SOfarende , som
derved bleve beskyllede mod Molest af engelske Krigsskibe. Delle val' vistnok den sikkreste og billigste,
men tillige en nedværdigende Maade at forsyne Norge
paa, hvorfor ogsaa fOrst Noden senere kunde fravriste
Frederik den Sjette Tilladelsen dertil. Man kunde nu
have forholet Præniierne ; men delle ansases for allfor
kostbart, og man slog derfor ind paa en vistnok uheldig
Vei. Hidtil havde Regjeringen Ior eg(~n Regning forsynet Krigsmagten i NOI'ge med alle FornUdenheder; nu
overtog den desuden alle andre Korntransporter derhen.
I Efteraaret 1808 blev det overdraget Commandeur
F. C. Risbricli at lede disse, og del paafUlgende Efteraar
organiseredes dertil under hans Forsæde en egen "PI'Ovideringsadministralion", del', saalænge Krigen varede,
fra Aalborg ledede alle Provideringsforanstallningerne.
Begleringen bestemte sig forst til at forsyne NOI'ge
ved at modtage SkatteydernesSæd in natura og at fragte
Koffardifart åler derhen, hvoned man meente at befordre
Atles Interesser bedre end ved at forhilie Præmierne. Men
.) Risbricbs Levnet i "Arcbiv for sovæsener" VIII . 420-1.
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Kornleverancerne medforte saa StOl'C Omkostnlnger, og
Bedærvelser af Sædcn, Fragtbetalingen og især Assurancesummerne foranledigede saa betydelige Udgifter , at det
blev langt kostbarere end forhulede Præmier. Denne
Komhandel for Statens Regning gav desuden Leilighed
til saamange Underslæb, at den bevirkede en hoist sergelig
Demoralisation; thi omendskiundt Risbrich og hans Medadministratorer vare redelige, forstandige og virksomme
Mænd, val' det dog umuligt at fOre den tilstrækkelige
Control med flet over hele Lanflet udbredte fristende
Magazin- og Reqvisitionsvæsen, som Provideringen medf6I'te. Blandt disse beklagelige Misbrug skal her kun
berores de, som nærmest angik Sovæsenet og de Skibe,
som saltes i Reqvisition med Magazinkorn til NOI'ge.
FOl' at Eierne af disse ved Forliis eller Erobring kunde
erholde eu billig Skadeslnsholdelse for deres i Slatens
Tjeneste lidte Tab, taxaredes Skibene fl)" Afseilingen af
Afladningsstedels Haandværkere under eu Ovrighedspersons
Tilsyn; men naar Skihene vare komne ud af Autoriteternes
Sigte, bragtes ikke sjeldenl all godt Inventarium og Seil
fra Borde, og nu blev del Bhederiets Fordeel, at Skibet
faldt i Fjendens Hænder, Staten maatte da foruden al
miste den ombordværende Ladning lillige udrede den
hole Assurancesum, Al man lod Ofllcierer overvære
Taxationerne af saadanne Skibe, forhindrede vel tildeels den ellers ofte ublue Vurdering; men Værdien af
Skibets gode Inventarium kunde ikke nægtes, og at delle
om Natten eller udenfor Krigsfartalernes Synskreds omhylledes med værdilost Gods, var umuligt at forebygge.
Disse Misbrug foranledigede snart, at man byggede egne
Smaaskibe, som skulde bringe Komet til Norge. Oe
bedste af dem armeredes og besattes med Officierer og
Sofolk i kongelig Tjeneste og brugtes saa om Sommeren
paa Stationerne, men om Vinteren til at convoiere Provi-
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derlngsfartolerne, ligesom de ogsaa overforte de værdifuldeste Fornodenheder til Norge.
- Del var merl pt af disse Smaaskibe, Jaglen
Aalborg, der var armeret med sex 4'ibdige Kanoner' og
besat med omtrent 20 Mand, al Secoudlieutenant Georg
Fog den Iste Marts 1809 havde en hæderlig Fægtning
med en engelsk Corvet og en Kutter. Han convoierede
nemlig nogle med Levnelsmidler ladede Srnaafartåier fra
Frederikshavn til Norge, og da han indsaae, at han ikke
kunde undgaae den overlegne Fjende, bandt han uforsagt
an med ham for' al give Convoien Letlighed til al undflye,
medens han beskjæftigede de fjendllige Skibe, hvilket han
ved en Times kjæk Modstand lykkeligt opnaaede. Under
denne ulige Kamp blev Fog, fiir han overgav sig, saa
farligt saaret, at hans Helbred, uagtet Saaret blev saaledes
lægt, at han saalænge Krigen varede gjorde god Tjeneste,
dog blev svageligt, og bidrog vistnok til, at han allerede
endte sit Liv 1817 i sit 27de Aar,
- Flere svenske Kolfardiskihe samt> 2 Orlogsbrigger
'bleve i Begyndelsen af Januar 1809 ved lisgang drevne
ben under Kronborgs Kanoner, som vel tvang den ene
Brig til at stryge, men ikke kunde tage den i Besiddelse;
Kronborgs Commandant reolarnerede naturligviis forgjæves
dette Skib""),
En svensk Corvet paa 18 Kanoner og- 72 Mand blev
derimod ved MOen indskruet saaledes i Isen i Februar
Maaned, at Besætningen, ellerat den havde sat Ild paa
Skibet, som sprang i Lullen, overgav sig som Krigsfanger"').
- I Aaret 1809 mistede ogsaa den brilliske Marine
flere mindre Krigsskibe i de dansk - norske Farvande,
Allerede i Slutningen af Januar strandede den engelske
*) Kæder

m, 234-5.
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Kuller Claudia paa 10 Kanoner udenfor Lindesnæst lir
Besætningens 45 Mand omkom 14-10; de ih'J'ige indbragtes som Krigsfanger til Chrlstiausand *').
Den 19de Mai overrumplede ng fangede en Deel
danske Jægere i Forening med 100 Mall'osel' fra Kanonflotillen i Sturehelt paa ROlIJso 92 engelske Folk, hvoriblandt 9 Fruentimmer, som Ira dc udenfor liggende
engelske Skibe vare sendte i Land for at vadske*').
For vi berette Fjendens Tab ved Erobring , maae vi
omtale et Sammenslåd, hvorved del .Gendllige Skib vel ikke
blev erobrer, men (log næslen odel.!g!. Dcn 23tle Mai henimod Midnal angreb nemlig Cnpitalniieuteuant U. A. SCh071heydet·, del' ogsaa dette Aal' var den ældste Stalionschef
i Storebelt , i Forening med Premlerlieutenaut J. J. Uldall,
der commanderede 4 Kanonchalupper ved Lohals, og
Premierlieutenant C. Wultr, SOIll endnu fOl'te Commandoen over Roflotillen vrd Na!<s\wv, med 20 Kanonchalupper
den engelske 44 Kanonstregat .Melpomene U ) , Capitain
F. Warrcn, som laae til Ankel's under Omo, Efteral
have kæmpet 1 Time og mislet 5 Dode og 29 Saarede,
medens slet Ingen paa Kanonbaudene blev truffen, reddede
vel Melpomene sig ved at kappe Ankertouget og benytte
en opkommen Brise hen til flere i Nærheden liggende
Linieskibe ; men James beretter"?"}, at ikke blot Fregattens
Seil og Takkelads vare sonderskudte , Mesansmaslen farli gt
beskadiget og Bolelurene bortskudte , men al tillige
Skroget var saa betydeligt beskadiget bande over og
under Vandet, at Skibet ved Tilbagekomsten til England
maalle erklæres for ubrugeligt som Krydser. Kun 1 af
Kanonchalupperne fik el Grundskud, som dog ingen
videre Folger havde.
*) Hæder III, 244, 467.
**) Ikke Penelope paa 4U Kanoner. (With, S. 98,
*-) V, 261-2

HæderIII, 468),
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...:.... Den 10de August blev den ved Kjobenhavns Capitulalion tagne Brig Allart, Capitain James Til/ard, gienerobret. Da nemlig Capitainlieutenant Soren Adolph Bille
i Frederiksværn fik Melding om, at en fjendtlig B.'ig var
i Sigte udenfor, lob han ud med 6 Kanonohalupper og
2 Kanonjoller, indhentede den og tvang den efter omtrent
en Times Fægtning til at stryge. Tabet var ligestort paa
begge Sider, nemlig 1 Dod og 4 Qvæstede.
- Englands Bestræbelser for i alle Farvande at forskaffe sig faste Punkter for sine Snstationer foranledigede,
at Helgoland endog fejr KjUbenhavns Capitulation blev
erobret. Allerede i Slutningen af August Maaned lagde
brittiske Krigsskibe sig under denne af Naturen befæstede
Klippen, som rlesværre kun var besat med 26 Invalider
og desuden manglede baade Artilleri og Proviant; den
maatte derfor allerede den 5te September overgives til
I<1enden, del' siden har beholdt den. Ikke alene som
Tilflugtssted fOl' de engelske Krydsere i det vanskelige
Farvande, JIIen ogsaa som Forbindelsesled med Fastlandet og som Oplagssted for den, efter det af Napoleon
stiftede Continentalsystem vigtige Smughandel, var den
udenfor de betydelige tydske Floder Elben, Weseren og
Jahden samt de danske og hollandske Kyster liggende
O af stor Vigtighed for Britterne. Disse befæstede, besatte og forsynede derfor Helgoland saa vel, at de Planer,
som fra dansk Side under Krigen flere Gange paatænktes
for at tilbageerobre den, ikke kom til Udforelse.
Saavel til disse Planers Iværksættelse som for at
dække de Troppeoverforseler, som fandt Sted over Elben
i Foraaret 1809 ved de Expeditioner, der under Generalmajor von Evalds Commando foretoges mod det Schilske
Corps til Stralsund og mod Hertugen af Brunsvig- Oels
Indskibning fra Weseren, blev SUeqvipagen ved Gluekstadt
forstærket med Kanonchalupper fra Ostkysten af Hertug-

.
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dommerne, hvorved denne, under Commande af Capitain
R. JUossin , kom Iii at bestaae af 1 Brig, 1 Kanonbaad,
8 Kanonchalupper og 5 Stykbande. Med de sidste 13 KanonIartnler blev især' Kystfarten mellem Elben og Eideren
convoieret for al beskylle den mod de engelske Krigsskibe, SOIll, efterat Napoleon aldeles havde faaet MagIen
i Nordtydskland, stadigt holdt sig udenfor Elben. Imellem
de danske ConvoifarWier og den fjendllige Station ved
Elben forefaldt i Sommeren 1809 jevnlige Sammensted ,
men uden synderligt Resultat eller Tab paa nogen af
Siderne ; dog erobrerles den 2911c Augusl under Commande
af Premierlieutenuut William Balling og Secoudlieutenaut
Martinus Christian Klauman uden Tab for os en engelsk
Kanonbaad, hvis Besælning imidlertid reddede sig Iii tie
engelske Skibe.
'- .Nogle nage sildigere erobredes ligeledes Briggen
"th« Jlinx", der val' armeret med 12 aUenpundige Karonader , 2 lange aLlenpundige Kanoner og l halvtredsindsIYVI'PUJIlJig Houbits , havde en Besætning af 47 Mand og
eouuuunderedes af Lieuteuant (Je01'ge le Blanc. Delle
Skib val' Aaret i Furveien netop undsluppet Kanonflotillen
i Bcll.'l efter al have ladet en Kanonband i Slikken
(S. 521-8). Denne Kanonhaad commanderedes nu af
Premierlieutenuru Nim/"i Rendt;" TI/XCII, del' fra den
frederikshavnske Station val' detacheret lil Skagen med
3 Dækskanonhaade , hvoraf de 2 andre ogsaa vare engelske
Priser, Da Minx med en Kutter blev stationeret udenfor
Slwgl'ns Hev for i de lange Eneram'snæller ved Fyrlauterner al erstatte det under Krigen slukkede Fyr for
de Kaneganet passerende engelske Skibe, blev Turen
forstærket med 3 Kanonjoller under Secondlieutenant
Knud Linde. Det val' af Viglighed at faae Fyrskibet
bort; men del val' ingen let Sag for de smaae Fartnier
i deu aabne So al erobre eller fordrive det. I flere
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stormfulde Etmaal maatte Kanonbaadene med stiv Kuling
af Sydost give Jollerne Slæbetoug og tage Folkene ombord, da disse Smaafartoier, omendskiondt de som tidligere
omtalt i Frederikshavn vare blevne forsynede med Dæk, ikke
kunde ride for deres Ankere. De derved med Folk overfyldte Kanonbaade kunde med paalands Vind ingen
Samqvem have med Landet, og da del' ikke kunde
koges ombord, fordi SOen ideligt stod over dem, lede
Folkene meget. Men slige Besværligheder, hvorfor KanonfarWierne - af hvilke de fleste endog vare aldeles aabne under Kngen saa hyppigt vare udsatte, kunde dog
ikke formaae Tuxen til at låbe tilbage til Frederikshavn,
bvor der val' Huusly og varm FOde at faae; han oppebiede standhaftigt, at Veiret bedagede sig saaledes, at
Fjenden kunde angribes. Endeligt efter 8 lange Dages
ForMb stillede det af, og næppe begyndte Donrungen at
lægge sig, fOl' Tuxen og Linde d~n 2den September
KI. 9 om Formiddagen holdt ud mod den fjendtlige Brig,
som Kutteren om Morgenen havde forladt for at skaffe
Forfriskninger fra Sverrig. ,Minx lettede strax, da den
saae Kanonbaadene, og flygtede Nordost hen; men da
KuJingen tog af, blev den indhentet af Kanonbaadene
Kl. 5 om Eftermiddagen, omtrent 4 Miil NO. fra Skagen,
og omendskiondt Folkene havde roet i 8 Timer, augrebes
Fjenden dog strax uforsagt. Donningen gjorde imidlertid
Kanonbaadenes Skud usikkre, og Fjenden ve.dblev saavel
med Seil som med Aarer at forcere til Soes , saa at man
var 4 1/ 2 MiiJ fra '.andet, da de Danske kom ham påa
Praiehold, og han endeligt KJ. 73/ 4 maatte stryge, .e1iterat
2 af hans Folk Vare faldne øg 10 saarede, Kanonbaadene
blev.e iK.ke trulue af nogen fjendtlig KugJ.e. Omeudskjondt
Pnseu var ilde tilredt og havde J Grundskud, lykkedes
det dog at br4nge den ind til Frederikshavn og derfra Lil
(35*)
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Aalborg, hvor den sildigere blev solgt, da den ansases
ubrugelig som Krigsskib,

- I åaret 1810 erobrede vi ligeledes .udeu Tab paa
Side en Kanonbaad, 3 armerede Chalupper og
1 Kutter, hvorved 94 Fanger gjordes,
Den fOrste, Kanonbaaden Grinder, Lieutenant Esther,
havde Vinteren over været stationeret ved Anholt, som
Englænderne i Mai 1809 havde taget i Besiddelse, og
den havde allerede bemægtiget sig 12 danske Kollardifartnier. Den 13de Apl'il jagede Grindel' igien 2 SmaaIartuier , da Premierlieutenant Peter Nicolay Skib,~ted,
som med 4 Kanonbaade convoterede 8 Transportskibe fra
Udbyboi til Samso , tik den i Sigte. Han skjulte fOrst
Kanonbaudene bagved Transportskibene og lokkede derved
Fjenden til sig; saasnart denne mærkede Listen, begav
han sig paa Flugten; men det lykkedes dog Skibsted at
al 1'01' ham op, og enerat nogle faa Skud vare vexlede,
at tvinge ham til Overgivelse.
De 3 Chalupper' ovcl'gave sig den 26de Apr'il uden
Modvæl'gl! til 2 Kanouchalupper , som lindet' Prenrierlieutcnant Andreas Holsten ilede til fra FUllI', da Fjenden,
alsendt af en udenfor liggende engelsk Brig , landede
paa Åmrum for al hemægtige sig nogel del' oplagt
Priisgods.
Kutterens Navn val' "the Alban", a1'IIIeI'e! med lolv
18-%dige Karonader ; den havde 38 Mand ombord, fUrtes
af l.ieutenant Samuel Thomas og ansanes 1'01' den bedst
seilende engelske Krydser i Kattegattet , saaat den som
saadan var særdeles farlig for den danske Kystfart, Dens
Brobring udfortes af Premierlieutenant J. C, de Falsen,
hvem Læseren allerede kjender fra Begivenhederne ' i
Vliessingen.
Han -hnrte DU til den frederikshavnske
Kanonflotille og havde allerede 2 Gange i dette Aar været
i Kasl med Fjenden. 0"0 27de April havde han nemlig
VOI'

I

I
./

ALBANS EROBRING t8lO OG TILBAGE~;ROBRlNG 1811.

549

ved Skagen med 2 Kanonchalupper og 2 Juller angrebel
en brittisk Fregat og ilde tilredt den *), da el sig nærmende
Linieskib og opkommeude Brise lvang ham Lil at trække
sig tilbage, og den 23d e Mai havde han med 2 Kanonchalupper ug 4 Joller i stiv Kuling og svær Soguug afviist el Angl'eb ar rn engelsk Bl'ig og endog lvungel den
til Flugt**). Da Falsen den 12le September erlareIl c,
al Kutteren Alban opholdt sig ved el NOI'd 1'01' Læso
strandet hollandsk Skib, ilede han fra (Jais med 2 Kanonchalupper ud eller den, medens den nJligl omtalte
Secondlleutenant Linde med 4 Kunoujoller skyndte sig
al fUlge ham, KI. 2 1/ 2 om E. M. nanede de 2 Kanonchalupper Fjemh-n , medens de slettere roeude Joller
endnu vare langt tilbage.
Desuagtet angreh Falsen
Kutteren, SOIll imidlertid ml'sl strog , da Linde efter
3 Timel's For/Uh kom til, Chefen og 5 Mand vare 'faldne,
og Skibet havde lidi en Deel paa Seil , Takkeluds og
Skrog ; dug blev det snart istandsat og giordc derpaa
Tjeneste under dansk Flag. Drue varede imidlertid desvæne ikke længe.
r Aarets sidste.Dage blev nemlig Alban detacheret Ira
den frederikshavnske Flotille paa et Kryrlstogt i Nordsoen
under Commandu ar Premierlieutenant T. E. Roseubrn,
som 1808 havde været Cher for Kongejaglen Soormen.
Den 9de Mai næste Aar IOh Busenom ud rl'a Et;vaag,
nog-et Vesten for Lindesnæs i Norge, fol' at krydse henimod Shetlaud , hvor han ikke venlede al træffe Orlogs- ) En Mængde Golls . som efter Angrebet nilll omkring Fregutten,
og dennes langvarige Reparation i lJilLhaborg vidnede om, hvor
meget Fjenden havde lidt under Alruiren.
..") I denne Fægtning blev Pontonen pun Lleutenant Lindes Kanonjolle gjennemskudt, og ikknn ved at samle Folkerie forud over
stevnen og slæbe Jollen ud af 1I11en lykkedes det at fUre
den tilbage til Skagen,

I
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mænd. Denne Forventning slog imidlertid fril. Allerede
den 1Ile ved Daggry blev han jaget af den fra Luvart
kommende engelske Orlogsbrig "the Ri/lemm': med allcn
32pundige Karollader og 120 Mand, Capitain Peors , der
seilede fra Leith til GiHhaborg med Depecher. Mod denne
Fjende kunde Bosennrn med sit lille Skib ikke maale sig.
I Begyndelsen flygtede han med Held; men da Kuling og
So tiltoge • havde det sterre fjendllige Skib Fordeel i
Seiladsen, og da Albans Læseil vare blæste hurt, ug
Stangen scilct overburd, kom l\iendell efter 12 Timers
Jagt paa Skud; IIU begyndte en lobende Fa-gtning uden
synderlig Virkning paa nogen af Sidernc, da Rullingeu
giorde Skuddene hoist usikkre. Efter 3/4 Times FOI'lOb
var Fjenden imidlertid naaet indenfOl' halvt Kanonskuds
Afstand, og nu indsaae Bosenorn, at han ikke kunde
frelse sig; han sngte derfor al gjor'e Kutteren ubrugelig,
f()r den faldt i Fjendens Hænder, sanmeget mere, som
den ellers kunde skade paa de norske Kyster, flh' det
der erfaredes, at den VaJ' i fjendtli g Magt. Delle opnaaede han ved at kappe luv Yanter og ved at hugge
Hul i Bougen , hvorefter hall dreiede til 3 Miil Osten for
Shetlandsnerne og strog , da Masten var gaaet overbord
i Tildreiningt-n. Alban mistede under Jagten 2 Mand ,
og 2 af dens Karonader bleve demonterede, Fjendens
Tab et' ubekjendt. Bosenorn melder i sin Rappol't til
Admiralitetet*), al hans "udsogte Mandskab" viste paa
denne uheldige Dag megen Lyst og god Villie, hvorfor
han anbefaler disse "sjeldne Folk" lil hm'lig Udvexling,
Bygterne om Mandskabets mindre gode Opfursel have
altsaa været ugrundede og afgive et nyt Beviis paa Hensigtsmæssigheden af strax at olfentliggjot'e de officielIc
Rapporter selv ved ubeldige Begivenheder.
*) AdmIralItetsarchivet.
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Paa den norske Kyst havde Capitain Johannes
Krieger delle Aal', den 12te Mai, med Bl'iggel'Ue Sams o
og Seagull, hvormed Alsen og Aflart forenede sig, en
2 Timers hæderlig Fægtning med den engelske 40 Kanonsfregal Tribune" J. Ved denne Leilighed viste det sig,
hvor uhensigtsmæssigt det var, at der var fOl'skjellig
Flagorden for Signaleringen paa de forskjellige Stationer,
uagtet hele deL norske Såværn stod under samme
Commandø og olte burde agere i Forening mnd hinanden,
- Den 19de .Juli erobrede Krieger med de samure
4 Brigger i Forening med Briggen laet i Skagerakket en
heel Convoi, som bestod af 48 Skihe, hvoraf imidlertid
eet , der val' IICII'S k , blev frigivet ; den cu nvoierende Brig
li'orwa1'd undkom. Det val' den storste Priis , slim blev
tagen II ndel' hele Krigen; den udhrugtes nemlig til omtrent
fil/2 Million Rigsdalel' O. C. Lil Deling, efter Gjennemsnitscoursen uirea 22UOOUO Ilhd. Sulv,
_.- lovrigt val' denne Maaned uheldig for de dansknorske Vaahen, idet Fjenden den 7de erobrede nogle
Luggere og den 2:Me to Kanouskonuerter,
Luggerne vare nogle lette Sruaaskibe , som bleve
byggede af Skibsmaaler Eskildsen paa Larsens og BodenhoUs Pladser i Kjohenhavn, og S01l1 især ansuues hensigtsmæssige til Kaperiet, fordt man lovede sig meget al' deres
Seilads , medens de tillige vare temmelig' velroende.
Men desværre svarede de ikke til Forveutnlngerue , thi
dt'! viste sig, at Ile knap kunde fOlgc Kauunchaluppvrue
i Seilads. De vare kun armerede hver med 1 fiirpundig
Kanon og 4 tlrepuudlge Houbitser og besatte med 24 Mand,
a1tsaa blot skikkede til at overmande Koflardiskibe , og
vart) saaledes mere at betragte SOIll Kapere end som
O,'logsmænd.
") Ikke Tartar.

(Witb, S. 127).
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Paa Grund af de formccnllige rige Udsigter til Priispenge blev det betragtet som en Begunstigelse for den
nyligt fuldml'te Erobring af Kanonbasden Grinder, at
Premierlieutenant Skibsted erholdt Commanduen af de
3 Luggere llusacen; Liiberen og Flink, som næppe
vare blevne færdige, rul' de sendtes lil den jydske Kyst;
Premierlieulenant N. H. Tuæen, som Aarel i Forveien
havde erobret Briggen Minx, blev Chef fOl' Løberen og
Maanedslieutenant Tluuue« Ior Flink. Mell istedetlor al
gjol'e Priser bleve disse Luggere desværre snart Fjendens
Bytte.
Allerede den 7dl! Juli ja gedes de af 2 brittiske
Linieskibe , Edgar og Dietater; de sogte ind lil Grenaa,
hvor de skulde proviantere, hvorefter de i Morket vilde
trække sig langs Landel Nord efter. For at beskylle
dem, saalænge de vare under Grenaa, rykkede el COIDpagni Landtropper , som cantounerede del', med nogle
Feltkanoner ned til Kysten. Men endnu, medens Provianlen indtoges. kom Noget efter Midnat 10 tildeels
med Karonader forsynede og med omtrent 200 velbevæbnede
Folk besatte (jendtlige Fartåler ind mod Luggerne. Her
var saaledes afgjort Overmagt mod de Danske, som liIsammen kun udgjorde en Trediedeel af Fjendens Alllal ,
()g derhos tildeels vare ukrigsvanle Folk, Del' var sanledes
god Anledning fol' Skibsted lit at suge Assislance hos
Laudtropperne , og saasnart Fjenden kom i Sigte, al
nærme sig Kysten saameget, som Grunden tillod del. Men
desværre kunde Luggerne ei komme Landet nær nok til
derfra at blive tilstrækkeligt understottede af Tropperne,
Ellerat Englænderne havde overust "OI'e Smaaskibe med
deres Karonaders Skraa og med Musketkugler., som kun
kunde besvares med Houbitsørne og Geværerne, da de
paa Grund komne Luggeres Kanoner ei i Skyndingen
kunde bringes til al bære paa de fjtlndllige Fartoier,

TRE LUGGERES OG TO KANONSKO~NERTERS TAB

1810.

553

lagde disse paa Siden af de Danske, og nu maaue man
fra Land ophore med at skyde for ikke at ramme sine
egne Landsmænd. Disse gjorde vel tapper Modstand,
men bleve dog snart overmandede. Paa dansk Sidc
saltes næsten Trediedelen af Mandskabet ud af Stand til
at fægte, idet (j bleve dræbte , og Tuxen med Thaysen
og 14 Mand saaredes, Det engelske Tab angives til
l Dod og 3 Snarede 0) . Uagtet de paa Land opstillede
Tropper lykkedes det dog Fjenden al faae Priserne af
Grunden og ud til de 2 Miil udenfor til Anker's liggende
Linieskibe.
De Kanouskonuerter , del' i denne Maaned bleve
erobrede, herte til den bergenske Kanonf1otille, der, SOIll
man vil erindre (S. 521 -2), paa Grund af Forholdene
val' hee1t maadeligt udrustet, Til Kystforsvaret ved Stat
val' Secundlieutenant Hans Birel: Dahlerup detacheret
fra Bergen med Kanonskonnerterne Balder og Thor samt
Kauonjollen N". li, da de engelske Fregatter Belvidera
paa 46 Kanouer , Capitain Richard Byron, og Nemesis,
36 Kanoner, Capitai n Ferris , den 22de Juli viste sig
udenfOl'. Fra Belvidara udsendtes strax et Fartni for at
recognoscere Kysten, hvilket eftm' nogle Skud fra Kanonskonnerterne vel igjen trak sig tilbage; men den dermed
værende "master" havde dog faaet Leilighed til at lære
Farvandet og Stillingen at kjende, . Dette benyttede BYI'on
til den næste Eftermiddag at seile U1svaagen ind med
Fregatterne og at udsætte 7 stærkt bemandede armerede
Fartnier mod de norske Kanonbaade, som havde sUgt
Tilflugt for Fregatternes Kanoner i en snever Vig, Snndre
Pollen kaldet. Saasnart de fjendtlige Fartnier korn paa Skud,
aabnede Kanonbaadene deres Ild mod dem; men uheldigviis
brækkede ved det andet Skud Viskm'en:i Baldel's agterste
0)
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Kanon, og efteral Skonnerten derefter val' svalet saaledes,
al den forreste Kanon kunde hære paa Fjenden , sprang
Brogen paa denne ved forste Skud, hvorefter Skonnerten
aller maatte dreies om for al bruge den imidlertid
istandsatte agterste Kauon. Herved kom de fjendllige
Fartoier , del' ideligt fyrede med fil'c 18pundige Karonader,
tæt ind paa Kanonskonnerterne , som med deres slette
Haandvaaben*) intet Haab havde om at kunne afslaae
Entring af henimod 150 velbevæbnede krigsvante Fjender
og derfor overgave sig. Kanonjollen , 1'01'1 af Maanedslieutenant Dietrichson, salles paa Land, og Mandskabcl
ItIb til Fjelds. Da Jolleu val' ramponeret ved Landsætningen, og dette lille Fartoi ingen Værdi havde ' for
Fjenden, gav denne sig ikke af med al bjerge, men
brændte den. lfillge Dahlerups Rapporl viste Maanedslieutenant Rusmusseu ; som commanderede Thor , "under
denne ulykkelige Affail'e al mulig Mod og Activitet", hvorimod
desværre Kanuuskunuerterues af Fiskerbunder og Ilaandværksfolk fra Bergen sattunensatte Besætninger "savnede
del Mod og den Hurtighed, som kunde fordres af dem".
Paa Kanonskonnerten 1'111'" hleve 3 Mand dræbte og
l Mand, som siden dode , sanret.
Fjenden mistede
ingen Folk.
Fiji' vi slutte Beretningen om dette Aars Begivenheder , maa endnu bemærkes , at Briggerne Lougen,
Premierheutenant J. N. Milller , og Louge/lUHl, Prenrierlieuteuant T. J. }'Liitkl'lI , samt a KaIl011,'/W/tIlP.1'le1· under
PI'emiel'lieulenait't 'B. K. Wigl'/sen fHl'eloge el Togi lil
Finmarken for 'd,ai beskylle Kornfarten med det nordlige
Buslaud. Vel .'fol'elilldl dCI' paa delle ingen mærkelig
Krigsbegivenhed ; men del' gjordes dog en Deel Kotlardi!li) Balders Haandvaahen bestode kun af: 10 Geværer, 10 Pistoler,

10 trekantede , spinkle, gamle Kaarder , 2 Grenadeersabler og
10 Pikker , alle j yderst maadelig Forfatning,
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pliser , og ved Hjemreisen indenskjærs med disse sildigt
paa Efleraaret blev det, næst Linieskibet Prinds Christian
Frederiks Togt, den interessenteste nautiske Expedition,
som udfnrtes under Krigen.
- Den vigtigste Begivenhed, del' i Aal'et 1811 furefaldt hos os, val' det mislykkede Angreb paa Anholt,
en Begivenhed, som sanmeget mere maa omtales omstændeligt, da den i de senere Aal' atter har været Gjenstand for megen Omtale.
Ligesom de i N9rdsoen havde bemægtiget sig Helgoland, havde Englænderne ogsaa skaffet sig fast Fod i
Kaneganet ved -- som tidligere berort - at besætte
Anholt. Efterat de danske Fyre vare blevne slukkede
strax efter Krigens Udbrud, henlagde Englænderne Fyrskibe i Kattegauet, hvor delle ansaaes nodvendigst, Den
ved Anholt liggende Fregat forliste imidlertid under
lisgang i Januar Maaned 1809 paa Oen, hvor Besætningen blev gjort til Kngsfanger "), og delte foranledigede
vel især, at Fjenden allerede den 18de Mai eftm' en ubetydelig
Fægtning med den af 100 Mand jydsk Landeværn bestaaende Besætning bemægtigede sig Anholt"') især fol' at
sikkre sig, at Fyret del' blev holdt tændt, som for den
engelske Skibsfart val' af Vigtighed. Men efterat Tractaten i JUnkjl)ping den lOde December s. A. havde gjort
Ende paa Krigen mellem Danmark og Sverrig , hvilket
sidste nu sluttede sig til Fastlandsmagterne og -den
6te Januar 1810 erklærede England Krig, fik Besiddelsen
af Anholt en endnu stOrre Betydning for det fra FaslIandet
udelukkede Storbriuaunlen.
Saalænge Aarstiden tillod de engelske Orlogsmænd
at opholde sig i Kattegaltet, kunde disse forhindre Angreb
paa Oen, men for ogsaa al sikkre Besiddelsen om Vlnteren,
*) Hæder III, 234, 437.

556

1807-14.

naar Krigsskibene maatte suge hjem til England, holdtes del'
en Garnison, som forogudcs, da Stationen blev vigtigere.
1 Foraaret 1811 bestod denne Garnison af henimod
400 Marinere og Artillerister mcd4 transportable 20pnndige
Houbitser. Deraf vare 100 Mand indqvartel'erJeT Byen,
Vester paa Landet, medens den ovrige Deel opholdt sig
l Miil Ustcn for denne i Fyriuspecteurens Bolig og i
Barakker , del' vare byggede et Bosseskud Vesten Ior
Fyrtaarnet, Delle var indrettet til et Kastel, omgivet med
Batterier , SOIll vare fursynede med hoic Mure og cl
stærkt Brystværn.
Tuaruet og Batterierue , der VaI'C
armerede med heuimud 40 Kanuner og Karouader, havde
Englænderne givet Navnet Fort Yorke , og Sncapitain
James JVilkes iJ'll/urire val' ansat som Oens Gouverneur.
Dennc fjendtlige Station, hvor endog Olll Vinteren
holdtes el lille armeret Fartoi , foruroligede i hoi Grad
den jydske Kystfart, og det val' derfur uaturligt , al man
onskede al tilintetgiore den. Planer hertil udkastedes
allerede i Aaret 1809. Disse gik ud paa efter Ocns Indtagelse al demolere Batterierne , sprænge Fyrtaarnet i
Lutten og fOI'C Besætningen og Indvaauerne til Jylland.
Den til hiHslcomlllan«ea'cndc Sdofllcicr paa delle Togt
bestemte Premierlieutenant ./. C. d" Falsen gjorde
imidlertid opmæl'ksom paa Vauskeligheden af al udfore
et saadant Foretagende med aahue Kanoubuade , som Bestemmelsen val', i en saa urolig og- stormeude Aarstid.
50111 dertil maaue vælges, og Umuligheden af al overfure
og laudsætte det fornedue Ileleiriugsskyts , hvorhos han
bemærkede, at 0111 end Besætningen )H13 Anholt overruuipledes , og All gik efter Onskc, vilde derved .dog
kun Lidet va-re vundet, da Oeu , SOIll val' Fjenden nådvendig fol' Fyrets Skyld, strax igien vilde blive besat og
indtil videre cn Lauterne heiset Lil de Sofarendes .Vei-
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ledning"). Rigtigst havde det vel ogsaa været at opgive
den hele Plan. Thi det maa indrummes, at der udfordredes en storre militair Magt til at forsvare Oen mod
den engelske Somagt , som om Sommeren omringede
den, end Besiddelsen val" værd, ligesom det ikke vilde
være let at fratage BI'~Uel'Oe Anholt med Magt. Vel var
den derværende militaire Styrke ei meget betydelig; men
. Li1 al overvinde denne i det stærkt befæstede Fort udfordredes del' dog overlegen Magt saml Tid Lil at anvende
denne. Vilde man imidlertid endeligt foretage dette Angreb, havde det vist været hensigtsmæssigst, hvis man
dertil havde benyttet Briggenre i NOI'ge, og derfra efter
Freden med Sverrig hemmeligt havde ladet disse med
Tropper o~ Artilleri uformodet stede sammen med Kanonbaade fra Danmark.
I Foranret 1810 samledes imidlcrtid i Jylland Troppet'
til en Expedition, hvis Afgang dengang dog hindredes af
stormende Veir, indtil fjendtlige Skibes Ankomst i Farvandet tvang til at opgive den for dette Aar, Mcn saasnart
Havnene i Mal'ts 1811 bleve fr'i for lis, sammendroges
under Commandø af Major von Melsted ved Gjel'ildbugt, Nord for Grenaa, atter det mod Anholt bestemle
Infanteri , omtrent 6.)0 Mand stærk, med 2 Kanoner og
2 Houbitser. medens Falsen med 12 Kanonbaade, Luggeren
Svanen, nogle Beeognoseeerfartoler og 12 'I ransportbaade
stedte Lil for at overfore Tropperne.
Planen til ExpediLionen val' udkastet af Melsted og
Falsen under den commanderende General i Nl>rl'ejylland,
Generalmajor von Telleqoist ; og havde erholdt kongelig
Approhation U ). Den gik ud paa at overrumple Fjenden,
hvilket vist ogsaa var den eneste Angrebsmaarle, hvoraf
..) " Dansk Folkeblad" Nr. 3, 1846, S. tO-1I .
•')
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man kunde vente sig et heldigt Udfald. Men en Ove.·..
rumpling var desværre yderst vanskelig under daværende
Forhold, da Fjenden rigeligt betalte Spioner"). Allerede
den 10de Februar meldte Capitain MaUl'ice Iii England,
al en Expedilion blev udrustet mod AnholL, hvorpas Fregallen Tartar , som vi kjende fra Bergen 1808 (S. 522-3),
IIU tUrI af Capitain J. Baker , og Briggen Sheldrake
med J6 Kanoner, Capitain J. P. Steioart, strax afsendtes.
til Kaneganet. FOl' al sikkre sig udstillede Fjenden hver
Nat Plqveuer "from one extreme of the Island lo Ute
ether", saa al han, da Expedilionen efter en vel udfort
og særdeles heldig Overfart Nallen mellem den 26de og
27de MaI,ts**) Klokken henved 3 landede paa Sydsiden
af Anholl, midt mellem Byen og Fortet, strax var' underrettet derom OU). Da Tropperne i Dagbrækningen saue
sig i Bevægelse for at marchere mod Fortet, hortes
Kanonskud fl'a delle, og- Signalet' saaes vaie; desuden
stodte Avantgarden, som bestod af Malroser:, fOl' de
naaede Fortet , paa el 200 Mand stærkt og med 4 Houbilser forsynet fjendlligl COI'PS, der' imidlertid hurtigt
trak sig lilbage lil ForteIno l.

I

") Hvor vanskeligt d!'t da var i Danmark Ilt holde Noget skjult
for Fjenden, erfarede Forfatteren af nærværende Skrift, da
han i summeren 1811 var sendt til Helgoland I et Ærinde Ul
den forhenværende Konge af Sverrig, Guslav den 4de Adolpb,
idet denne mundtlig! og skriftligt erklærede Ilt have Kundskab
om, at der var udstedt en bemmelig Ordre om al bebandle
barn som Krigsfange, hvis han ankom !il Danmark. Dette
forboldt sig virk!!llgt saaledes.
"*) I Kilnigsfeldts "Danske Cbronologie" i' "Historiske Aarbllger"

2det Bind er Angrebet urigtigt anfOrt at være skee! den 23de.
""") Maurices Rapport i "Naval Chronicle" XXV, 343 og James
V, 499.

ANHOLTEREXPEDITfONEN

L81t.

Eheral saoledes Overrumpungen var mislykket, blev
Expeditionens Udfald meget mislig. Men da man ved
den Dagen i Forvalen af Maanedslleutenant Beck foretagne
Recognoscering, del' havde afgjort Expedilionens 1"OI'etageIse, ikke havde bemærket andre Orlogsmænd omkring
Oeu, end den dertil horende lille armerede Skonnert,
som man ikke frygtede, val' del' endnu Haah om, at
Kanonbaadenes Angl'eb paa FOI'Iet kunde sætte de overlegne danske Tropper istand til at indtage saadanne
Stillingel' paa Landel, at .de enten kunde tvinge Fjenden
Lil Capitulation eller overvinde ham ved en heldig Storm.
Dog ogsaa delle Haab maaue svinde, da Illan , efterat
Dagen fuldkomment var brudt frem, fra Landel saae den
fjendtlige Fregat og Brig ligge til Ankel's t /4 MiiI NOI'dvest fra Fyrtaarnet. Nu havde det vist været rigtigst at
retirere ; dog hertil vilde Mclstell ei beqvemme sig,
men fortsatte sin Fremrykning mod Fortet.
"Falsen havde imidlertid strax efter Landtroppernes
Afmal'ch skyndt sig med Kanonbaadene ned mod Fyrtaaraet for ifUlgc Planen at beskyde delle, og han erholdt
deefor fOrst langt sildigere Efterretuing om de fjendtlige
Skibes Tilstedeværelse. Ankomne paa deres Post, aabnede
Kanonbaadene Uden mod Fortet, paa hvilket Tropperne
gjØl'de flere modige Angreb ; filen Fjendens Befæstning
var saa stærk og hans A.'tilleri saa vel betjent, al der
ingen Udsigt val' til i en HaSI at udrette Noget; PremierIleutenant Carl Holsten; som aufurte de 200 af Kanonflotillens Matrosel' , del' fulgte med Landgaugscorpset ,
raadede derfor lil at indskibe sig igjen*). Melsted adspurgte imidlertid kun sil Mod og vedblev Angrebet mod
FOI'kt. Dog snart ef\el' faldt ikke blot han, men ogsaa
Capitain PrylZ, der commanderede Kanonflotillens
*) Rapport fra Falbe, l\IOblenstedt og Fæddersen,
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150 Soldater, Premierlieutenant Holsten, Lieutenant Obel.
af Landetaten samt 30-40 Menige, og da man endnu
ikke havde vundet nogen Fordeelovel' Fjenden, sngte
Tropperne Læ for det fjendtlige Arlilleri bag Sandklitterne.
Ogsaa Kanonbaadene maatte opgive Angrebet, kort
efterat det var begyndt, da den fjendtlige Fregat Tartar
kom dem i Sigte. Denne var tilligemed Bl'iggenSheldrake
Aftenen i Forvelan ankommen fra England sildigere , end
det af Falsen udsendte Becognosceerfartui' havde omscilet
Oen, og det Vat' disse Skibe, som Flotillens Mandskab
havde seet paa Marchen op mod Fortet. Havde nu af
de i Norge værende 8 Brigger selv blot Halvdelen været
tilstede, vilde Kauonbaadene ikke nu have været i den
Nudvendighed at ophæve Angrebet paa Fortet, hvorved
maaskee endnu Landoperationerne kunde have faaet en
bedre Gang. Men da Tartar med frisk Kuling af Vestenvind nu kom holdende udenom Knoben *) og snart kunde
naae op til Kanonbaudene under Fyrtaarnet , maatte
Falsen, som havde landsat næsten Halvdelen af Kanontlotillens Besætning, trække sig tilbage Ira delle og suge
at redde, hvad der val' i Laud, lIau roede derfor langs
Sydkysten Vester efter, hvilket imidlertid gik langsomt
mod den friske Vind med de svagt bemandede Kanonbaade, og sendte Ilere Bud iland fOl' at kalde alle Maud
ombord ""'). '

Men ulykkeligviis havde Falsens Betraite fra FYI'tsarnet og Opkrydsningen af nogle Transportfartåier,
del' havde taget nogle mod den vestlige Kant af Anholt
marcherede Tropper ombord, udbredt den sergelige Vildfareise blandt Tropperne, som stode mod Fortet og havde
*) Knoben er AnhollS Ostligste Grund,
**) "Dansk Folkeblad" Nr. 32, 1846, S, 127,
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mistet deres Helstcommanderende , at Kanonbaadene havde
været nndte til at forlade Oen , hvorefter de ansaae sig
Tilbagetoget afskaaret , og uden at indhente nniere Underretning hos de Suofflcierer, som efter MeIsleds Ordre
med SOfolkene slode bagved som Reserve, overgave over
500 Mand sig KI. 10"'), for. nogen af Falsens Bud naaede
til dem. Kanontlolillens Soldater og Mall'osel' trak sig
efter Falsens Ordre lilbage Lil Stranden, hvor de Sidste
af dem Klokken 12 indskibede sig paa de del' liggende
Kanonbaade lige under Oluene af Fjenden, del't efterat de
danske Troppe.' havde overgivet sig, var rykket ud fra
Fortet uden dog at vove sig indenfor Kanonbaadenes
Skudlinie 00) . Efterat Falsen havde overbeviist sig om,
at der ingen flere Tropper vare al faae ombord, havde
han Intet mere at giore med Land, men maatte nu soge
at frelse Kanonflotillen. Denne truedes ikke blot af Fregalten, som Val' i rask Opkrydsning, men ogsaa af den
sig paa Nordsiden af Oen holdende fjendllige Brig. Al
slippe fra disse Fjender i en rebet Mærsseils Kuling af
Vestenvind var ingen let Opgave; efter Omstændighederne
blev det dog imidlertid temmeligt heldigt udfort.
Det lykkedes nemlig Falsen at bortdrage den farligste
Fjendes - Fregattens - Opmærksomhed fra Kanonflolillen ved al beordre de Kanoubaadene noget lignende
Transportfartåler at snge Isefjorden, medens han med
Kanonbaadene roede Veslen om Anholl mod Læsegrundene.
Men her stådte han paa den fjendllige Brig, som den
tillagende Kuling og urolige So gjorde det umuligt at
indlade sig i en samlet Fægtning med. Han maaue da
beordre Kanonbandene al sprede sig og hver at gjore sil
ft/1 8 46 , S 89, Efter
Maurices Rapport skulde desuden 23 danske snarede Soldater
være indlagte paa det engelske Lazareth paa Anholt,
**) "Naval Cbronlcle" XXV, 344- 5.
*) Borgens Rapporter i "Dansk Folkeblad"
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Bedste for al naae det nærmeste Land, medens han med
sin egen velseilende Kanonbaad (en engelsk PI'Hs) lokkede
Sheldrake til at jage sig forgjæves i forskjellige Compasstreger. Derved kom han imidlertid saa meget i Læ, at
han ikke kunde tænke paa at naae Jylland; efter heldigt
at have afslaaet et Angreb af anholter Skonnerten holdt
han derfor ned ad Sundet og naaede lykkeligt Kjobenhavn
den næste Morgen.
Imidlertid havde Premierlieutenant G. Fog, der
commanderede Kanonehalupperne , ved at roe Iigeop mod
Vinden vundet noget Forspring til den jydske Kyst; men
da Briggen opgav Jagteu eftm' Falsen, nærmede den sig
ham aller stærkt. Den kjække Seeondlieutenant P. BuM,
del' 1807 SOIll Catlet havde mistet sin Arm i Kallehostrand
(S. 448), sogte nu med sin Kanonchalup , del' var noget
agterud, at opholde SheJdrake, og det lykkedes barn
ogsaa i henved 3/4Time. Eftcr at have ydet tapper Modstand blev ban vel nndt til at stryge, men nægtede al
lægge paa Siden af Briggen , uagtet der fra denne skjudes
med Geværer efter ham for at tvlnge ham dertil; han lod
sine Folk lægge sig under Tofterne, medens han selv
uforfærdet udsalte sig for Fjendens Kugler, og tvang
derved Stewart til at sætte sine Fannier ud fol' al tage
Kanonchaluppen i Besiddelse.
Endog eftm' at være
kommen i l<jendens Magt skal ban have vidst at vinde
Tid for sine Kammerater ved at forlede Stewart li! at
jage nogle Transportfartdier i den TI'O, al det val' Kanonbaade, Fog vandt paa denne Maade saameget forspring,
at han lykkeligt undkom iii den jydskc Kyst med 8 Kanonchalupper,
Da Stewart saae, at han ikke kunde naae disse,
holdt han af efter 2 Kanonbaade, som under SecondIieulenant Malthe Com'ad .J.JJiiltlensteth styrede efter den
svenske Kyst. Kl. 8 om Aftenen lykkedes det ham des-
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værre at indhente Mtihlensteths Kanonchalup og ener
en kjæk Modsland at node denne iii Overgivelse;
Kanonchaluppen val' saa forskudt, at den sank med en
Saaret og 3 engelske Matroser, strax eneral Mtihlcllsteth
med sine Folk var kommen ombord i Briggen. Imidlertid
opholdles Sheldrake lierved saalænge, at den anden af
MaanedslieuLenant Brandt fUrte Kanonbaad i MUl'ket slap
ind til Sverrig.
Af Transponfartolerne blev eet erobret af Tartar ,
som ogsaa log el Proviantsfartni , medens de andre saavelsom Luggeren og Recoguosceerfartoierne lykkeligt undkom. Kanonflotillen mislede saaledes paa denne uheldige
Dag 2 Kanonchalupper, et Transport- og el Proviantsfartol , 121 Fangel', deriblandt Mtihlensteth og Buhl,
47 Dræble, hvorimellem Holsten, saml 48 Saarede ; med
Transportfart ålet faldt 22 Soldater af Expeditionens Landtropper i Fjendens Vold. Englændernes Tab paa Anholt
angives til 2 Dnde og 30 Saarede. Skibene skulle ingen
Folk have mistet; men Stewart indrummer i sin Rapport,
at hans Seil og Takkellacls havde lidt en Deel.
Delle uheldige Udfald af den længe forberedte
Expedition, der medforte et saa betydeligt Tab paa VOI'
Side, gjorde med god Grund et smerteligt Indtryk oreralt
i Fædrelandet, og det er ikke at undres over, at den
derfra uskadt tilbagekonimende Anrurer
Falsen - blev
Gjensland for Manges Kritik, medens Melsteds Feil om man end tillagde håm saadanne - dækkedes ved
hans Heltedåd, Falsen val' desuden begunstiget af Regjeringen ved at erholde den over hans Charge værende
Commando af den hele jydske Kanonflotille, og var kort
i Forveien bleven Commandcur af Dannebrogc paa samme
Tid, som langt ældre forljente Offlcierer maatte lade sig
nole med Bidderkorset , hvorved han havde faaet mange
Mhmndere, der nu benyttede Leiligheden til at udpege en
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Mængde Feil ved hans Forhold under Expeditionen. Tillige
gav den beklagelige Misstemning, del' desværre endnu
dengang herskede mellem' de to Militalretater, og som
Priispengeanordulngerne havde fOI'Uget, Anledning til
eensidig og partisk Bedommeise af de Deehageudes OpfOrsel under denne fOrsle combinerede Expeditlon , som
hidtil havde fundet Sted. De Oplysninger, Reg:jel'ingen
meddeelte, vare for ufuldstændige til, at de, som vare
uhildede af slige Hensyn, dermed kraftigt kunde imodegaae
de sig i LUndom omsnigende Rygter, og Kongens UdI talelse af sin Tilfredshed val' ikke nok til at bringe disse
l til Taushed. Da imidlertid Regjet'ingen ikke havde Noget
I at udsætte paa Falsens Handlemaade, fandt del' desværre
ingen I'etlig Undersugelse Sted om Marinens Forhold,
,hvol'imod vel Forhnrer optoges over dl! fra Anholt tilbagekomne Landmilitaire , uden at del' dog blev Nogel offentligt bekjendt deraf, Da Falsen, hverken af Kongen eller
nogen anden sagkyndig Mand - som han udtrykker
sig - "hal' hort ilde for VOI't Tab""'), og Bygterne
maaskee ei engang kom til hans Kundskab, forlangte
han ikke selv nogen retlig Undersugelse fOr 2 Aar efter
Toget, da en Yttring fra Generalcommandoen gal" ham
Anledning til at andrage derpaa , hvilket Kongen dog
imidlertid ikke bevilgede.
FUI'st efter Frederik den Sjettes DUd, over 30 Aa,'
sildigere, hortes offentlig Dadel over Ildforelsen af Toget
til Anholt. I sin "Liden Kroulke om Kong Frederik og den
danske Bonde" S. t 72 sigel' Etatsmad Dr. C. F. Weqener,
at Udfaldet af Mangel paa Orden og Enighed val' hnist
ulykkeligt , men at de danske Soldater , skjUndt de skareviis bleve et Offer fOl' deres egne AnfUreres Misgreb og

I
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Fjendens Kauoner, dog kjækl gik Faren imode og hengave Livet fol' al opfylde deres Pligt mod Fædrelaudet.
Aarel efter fremkom J, AaU, i sine "Erindringer"
(II, 226-9) med en efter ltygter sanilet niere detailleret
Fremstilling af Expedilionen. Han anfurer deri, al Melsled ved Indskibningen allerede havde klagel over, "al
ikke det furuudne Skyts ug Ammunilionsvogne kunde
lages ombord"; at mod Meisleds VilIie Malroseme udskibedes fOI'sl; al disse "stormede i Land, efter vor
norske Beretniug, i een Klump, stnlende og Lildeels i en
beruset Tilstand"; al "den engelske Besætning kom paa
Benene formedelst Matrosernes Stol", og al derved Overrunipliugen mislykkedes; al Planen "tildeels blev udf01'1
med Fremfusenhed", ug al del allerede havde "op vakl
Forundring, al Commandeurkorset val' denne unge Mand
(Falsen) tildeelt, og denne Ære bragtes i Forbindelse
med nærværende Uheld".
Imod disse Ankel' forsvarede Falsen sig i "Dansk
Folkeblad" 3/18~' ved at erklære, al Melsled, PI'Ytz,
Holsten . og han ved Iudskibniugeu havde været fuldkounnent enige om del Skyts og den Ammunitlon , som
blev medtaget, at "elle.' den antagne Plan fur Angrebet
skulde Matroserne fijl'St i Land", og al del' aldrig faldt
mellem Melsted og' ham "nogel Ord , del' kunde lyde paa
Uenighed enlen ved denne eller nogen anden Anledning,
Expeditiouen betrællende; den slOl'sle Harmoni og den
fuldkomneste Saiuvirkeu ledede Lil sidste Oieblik vore
fælleds Bestræbelser", Aalls umotiverede paa luse Bygter
grundede Hentydning til, at Ærgjerrigbed skulde have
ledet Falsens' Handlemaade, afviser denne paa en passende
Maade,
Hal' del været en Feil, at Matroserne skulde danne
Fortroppen, hviler Ansvaret fol' denne ingenlunde især
paa Falsen, eftersum del skele i Overeeusstennuelse med

566

1807-14.

Planen, del' val' udkastet i Forening med Landottioiererne
Telleqvist, Melsted og Prytz , og som val' approberet af
Kongen, rimeligvits fOl'sl eIteral kyndige Landmilitalre
havde udtalt sig om den 1:»,
Den Ankc, al Malrosel'nc stormede i Land pOlt en
stniende lUC/ude, lindes ogsaa udtalt i 2 Rapporter **)
fra den efter Meisleds OOd hoistccmmauderende Lando flici Cl' paa Anholl, Capitain v, Borgen, hvortil ogsaa
HI', Major v. Munck, der som Adjulanl val' med paa
Expeditioneu , i del Hele hal' sluuet sig U O), Deri angives, al Matroserne "uden videre Befaling", "i Uorden"
ilede forud og allarmerede Fortets Besætniug , saa al
Alling derved strax kom i Gevær", og dCI' lilfoies, at
"de bevæbnede Sofolk og Kanonbaadenes Soldater flygtede
tilbage lil Baadene, saasnart Capitain Prytz og Lieuteuant
Holsten vare faldne", og al Kanonen manglede Ammunition , fordi "allerede fOl' al den medbragte Ammunition
Val' udskibet, vare Baadene gaaede tilsoes".
I en omstændelig Bapport , som i Anledning af
disse Beskyldninger el' indsendt lil Adrnlralitetet fra Dhr.
Kammerherre Falbe , Commandeurcapltain AIiihlensteth
og Etatsraad Fæddersen , der allc tre som Lieutenanter
varc i Land med Kanonbaadcncs Folk, findcs oplysl, al
2 Udkigsmænd, fOl' Mall'osel'nes Afmal'ch fra Stranden,
medens alle Tropperne endnu ei vare samlede der, meldte
-) I "lIlilitairt Repertorium 1846, anden Række", S. 173 - 8å,
bar Hr. Oberst ll. v. Lånborg , desværre I skarpe og bUtre
Udtryk mod Falsen, erklæret sig utilfredsstillet ved dennes
Fnrsvar , en Artikel, vi iilvrigt ikke be1JiJve at gaae Ind paa ,
dn den intet Nyt indeholder. \'i finde Imidlertid deri ikke
fremlagt noget Beviis tor, at der, tvertlmod Falsens udtrykkelige Erklæring, skulde have fundet Mangel paa Enighed Sted
mellem ham og Melsted,
-) "Dansk Folkeblad" U/'Ø46' 88-9,
***) "lItilitairt Repertorium" for 1846 S, 477-81 ,
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Lieutenant Falbe, at de havde seet 2 Ryttere , der saasnart de fra Klitterne havde opdaget Flotillen, joge derfra

henad Forlet til, hvilkel ogsaa Falsen erklærer al have
seel fra Kanonbaadeue"). Falbe meldle delle aUer til
Holsien , der allerede af Mlihlenslelh, som ligeledes selv
havde seet dem, val' underrettet derom, hvorpaa Meldingen
bragles til Meisled , som fOl'St t Time sildigere. efterat
alle Mand vare landsalle , gav Ordre til Afmarch, da
Dagbrækningen val' begyndt. Strax efterat Matroseme,
ifiilge denne Ordre, vare afmarcherede fra Stranden,
IOd et Kanonskud fra FOI'.let, og SOfolkene saae Signaler
fl'a Toppen af Fyrtaarnet, sansnart de vare komne op
paa Heilandet. Det bliver heraf klart, at Fjenden ikke
el' bleven allarmeret ved. Matrosernes foregivne stålende
Fremrykning, men rimeligviis ved Patrouillens Efterretning. - Da Sufolkene efter at have fornaglet en Kanon,
der stod paa Klitterne, kom i ærheden af Flirtet, saae
de ogsaa et fjendtligt Corps , del' med flyvende Fane (en
engelsk GjOs) val' udmarcheret derfra og nu skyndte sig
tilbage med Hurraraab U). De besatte derpaa et nærved
Fortet liggende Pakhuus, hvor de fandt Læ mod den
fjendtlige Ild, indtil Melsted omtrent KI. 6 1/ 4 beordrede
dem til at trække sig hen hag venstre Floi for at danne
Beserven. Efterat Melsted , Prytz og Holsten kort efter
hinanden K\. 8-81/ 2 vare faldne, forbleve de endnu
længe i deres Stilling. Kl. 9 1/ 4 bragie Maanedslielllenant
Beck dem Underretning om, al Tropperne foran havde
indladt sig i Capttulationsunderhandlluger ; men fl)rst da
Maanedslieulenaflt Brandt bragie Falsens Ordre til at gaae
ombord, eftersom Fregatten nærmede sig, fUries de med
*) "Dansk Fotkeblad" "/1846, S, 128,
**) Disse Efterretninger stemme l\lIilkomment med den alt omtalte

Maurices Rapport i "Naval Cbronicle" XXV. 345. og James
Beretning V,. 499,
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Kanouflotillcns Soldater i god Orden til Straudeu, hvorpaa
Falhe , inden han ludskibede sig heniurud Kl. 12, saae
Fjendcn rykke ud af Fortet, eneral Tropperne havde
cupituleret.
Hvorledes delle Tilbugetog , UCI' loretoges
eller Chefens Ordre, kan kaldes eu Flugl i Uordeu , el'
ei g'odl al iudsee , hvorimod del tydeligt Cl' oplyst, al
den llovedgruud , som bevægede Borgen Kl. 10 lit Capitulatiou , al nemlig "Kanllnbaadene havde furladt Kyslen
og vare over eu Miil i Soen", beroede paa eu beklagulig
Misfol'slaaclse,
Auguacudc deu Sdie Anke 0111 Jllau!lelen ]Jua AIIIJlluuitiiru, fordi Kunonbuudene vm 'e yaaede tilstie« dermed,
hal' Falsen oplyst, "al Annuuultloneu ikke val' indskibet
i Kauonbaadeue , uren i det Trausportfartoi , hvorpaa
Artillericapitain Meycl' selv befaudt sig, og som blev
liggeude ved Udskibuiugsstedet' ll' l,
Vi skjnuue sanledes ikke rettere end , al del' lugen
retfærdig Dadel kan gjOl'cs 1111Id Falsen og' hans Undergivne i Anledning af denne EXlledition, Al den ei 911naaede sil FOI'lIIaal, maa vist have sin Gruud fOl'sl i den
Omstæudighed , al Fjenden havde Uuderretuiug om den ,
saa al del ei blev en Ovcrrumpllug , uvorpua hele Planen
med Bene val' baseret, og dernæst, al de fjcndtlige Skibe
vare ankomue, Al derimod vi urisrede saa mange Fangel',
ligger i hiiu ulykkelige Misforstaaelse, SOIll bevirkede
Capitulation istedetfur Tilbagetog. Vi ville slutte denne
maaskee altfor lange Betragtning med nogle Ord af en
Skrivelse fra Admiralitetet af 6te Mai 1847 lil den allerede
i Aarcl 1838 paa Orund af svækket Helbred af Marinen
udtraadte Contreadmiral ...·alsen, i Anledning af hans vcd
de omtalte Angreb foranledigede gjentagne Begjæring om
retlig Undersugelse. "Der findes Intet i de Rapporter
-) "Dansk Folkeblad"
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og Documeuter , SOIll haves i Cullegiets Al'ehiv om Angrebet paa r\ uholl i Aal'cl 18l1", "som kan give Anleduiug lil al tilskrive dette vanskelige og vovelige FUI'clagendes uheldige Udfald den Maade, hvurpaa De sum
counuauderende SoufliciCl' ved Expeditlouen opfyldte Deres
Pligt". "Del el' Collegicl kjærl al kunue erklære, al det
auseer en saadan Furholdsregel (en Undersugelse) for
uforucden lil Uclfæl'lIigg,;UI'elsc fur en Oflicler, der stedse
hal' viist en saa stur Dygtighed ug Nidl<jæl'1leu i Fædrelaudets Tjeneste".

- Nogcu Erstatning fur Tabel ved AnhulL fik den
jydske Kauuuflotille faa Maaueder eftm' dette Togt ved
Erobringeu af den engelske Orlogsbrig "l/w Safe!Juard",
anneret med li 18puntligc Karuuader , lu tipundige Kauouer ug en 50pundig Huubits , Lieuteuaut Tlunnas
England. Med 4 Kanuuehalupper , SUIll hnrte til Statiouen
ved Udbyhul ved Baudersfjurd , tvang ueurlig Prenrierlieuteuaut Brode« Knud Brtulerseti Wiuelsen, del' Aal'el
i Forveieu havde cunuuauderet Kauouskounerterne paa
Fiuuiarksexpeditioneu, den 29dc Juni ved Midnalslid delle
Skib til efter 3'/'1. Tiuies Kamp al overglve sig. Fjenden
havde al' 42 Mand l uUu og 7 saarede , medens Kanenchalupperne kun havde 2 Qvæstede.
- Derimod val' Krigslykken us alICI' ugunstig nogle
Dage sildigere. Natten mellem den 4de og 5le Juli angreb nemlig Falsen med 4 Kauonchalupper , 3 Kanonbaade (engelske PI'isCI'), 10 Kanonjoller og 10 med
Brandsager forsynede Becoguosoeerfartoler i stille Veir en
ved del nordlige Iudlnh til Storebett mellem Hjelmen og
Seieru Lil Ankel's liggeude engelsk Convel. Angrebet
rettedes mod dennes nordlige FIUi, som kuu beskyttedes
af den Lidiigere nævnle Brig Sheldrake , medens de
nvrlge Orlogsmænd, 3 Linieskibe og l armel'et Skib,
laae paa den sydlige Fll)i. I Begyndelsen val' der gode
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Udsigter lil al erobre eller tilintetgjore ell SIUI' Deel af
Convoien; Briggen kappede, drev med Strounnen ned til
Liuieskibene, og flere af Koflardiskibene luges paa Slæbetoug af Kanonchalupperne eller begyndte at brænde ; men
pludselig opspriugcude frisk Brise af vestlig Vind tvang
Kuuonbaadene til Retirade Ior al undgaae Convelens
Orlogsmænd, som med FOI'ce af Seil gjorde Jagt paa
dem, og DU maaUe Priserne kastes los, ogsaa fik man i
de brændende Skibe nu Tid lil al slukke Ilden, Hurtigt
roede Kauonchatupperue og Jollerne lige op m011 Vinden
heil etter Hjelmeu, urerlens de tre forhenværende engelske
Kauonbaade , der seilede bedre , end de roede , holdL tæt
ved Vinden Nord efter. Endnu synles en Taage , del'
gjorde Jaglen usikker, aL ville begunstige os, og PrentierIieutenanterne Fog, Blom og Linde naaede derved ogsaa
i Sikkerhed under Hjelmen med Kanonchaluppcrne , 9 af
Jollerne og Becoguosceerfartåierne ; mcn Kanonjollen
NI'. 15, som ikke kunde fOlge de andre, blev lagen af el
af Linieskibene. De 3 Kanunbaade, som fih'les af Falsen
selv, den nyligt udvexlede Buhl og Maauedslieuteuant
Oldeland, haahede al have undgaaet Fjenden i Tykningen,
da pludseligt Sheldrake viste sig midi imellem dem og
beskjod dem heftigt. Eftel' en lapper Modsland og saaret
i Ryggen blev Buhlivungen til Overgivelse af den samme
Fjentle, som nogle Maaneder tidligere havde tagel ham
under Anholl; ogsaa Oldelaud nodtes iii al stryge,
Falsen slap derimod i Taagen heldigt derfra; mcn Lykken
val' ham desværre kun ell k01'1 Tid gunstig; thi strax
efter sWdle han paa 2 af Linieskiln-ne , og blev af disses
Ild nndt til al overgive sig. Under disse ulige Fægtninger mistede de 3 Kauonbaade 7 DOdo og havde
19 Saarede , blandt disse sidste alle 3 Otlicierer; Kanonchaluppcrue havde l Dnd og 2 Id Saarede.
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- I NOI'ge vare vore Vaaben delle Aal' heldigere.
Al1erede i Apl'i1 ndfOl'le Seeondlieutenant Christen Frederik Klink hel' en smuk Vaabcndaad. Dcn engelske
Kutter "the Swan" med t O Karonader l Lieutenaut Mourilyan, havde nemlig i længere Tid opholdt sig i den
lit NOI'ge grandsende svenske Skjærgaard ug del' bemægtiget sig 30 danske og norske Smaaskibe, FOl' ~l
erobre eller fordrive denne Fjende afsendles Klink den
23de Apl'il fra Stationen i Sandosund nærved Færderfyr
med 3 Kauouchalupper (hvoraf den ene commanderedes
af Maanedslieulenanl Falk og den anden af Maalledslieutenaut Lorang) over Christlaniafjorden ind i den
svenske Skjærgaard ved Hvalnerue. I Hafsteensund bemægtigede han sig Dagen efter el fra Swau paa Kaperi
i Skjærgaarden udsendt armeret Fal'16i l og efter al have
seilel og roet henimod en Snees Mile overrumplede han
den næste MOI'gen Swan l del' tilligemed Kulleren "the
Hero" . laa ved Kongshavn , omtrent 5 Mile udenfor
Uddewalla, Uagtet de næsten uafbrudt havde været ved
Aarerne i fulde 24 Timer l val' Folkenes modige Iver
dog ikke svækket, saa ~lillk ufonevet kunde angribe
Fjenden.
Næppe val' imidlertid Fægtningen begyndt, rul' den
svenske Lods l . Klink havde faset ombord , pludseligt
sprang i en Jolle og flygtede i Land; men uagtet Farvandet val' meget suevart ug ham ubekjendt, vedblev
Klink dog Angl'cbet, og hans Uforsagthed kronedes med
Held. I kort Tid vare begge Kuttere saa forskudte l at
Swan med 3 Dåde og 1 Saaret maatte stryge; den sank
imidlertid l uden at Klink kunde faae Leilighed til at
buxere den hen paa Grunden l umiddelbart enerat dens
34 Mand vare bjergede. Hero undkom imidlertid ved
Lorangs Feil l hvorfor denne siden blev domt til Afskedigelse; dog skal ogsaa denne Kutter være sunken udenfOl'
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Skjærgaardeu. Eu Providcriugsskouuert og uogle ligeledes
af Fjendeu tagne Ilaude bleve befriede.
Da Kutterne
bleve overraskede ved del hurtige Angreb og snart vare
saa haardt medtagne, at de lugen synderlig Leilighed
havde til at bruge deres Skyts, led de uorske Kanonchalupper Intet.
- OUe af vure Orlogsbrigger og en armeret Skonnertbrig færdedes i dette Aar i Skagerakket og paa de norske
Kyster og fratoge del' Fjenden mange Koffardiskibe.
Ogsaa med de brittiske Krydsere havde Briggerne flere
Sammeustod , som de dog alle kom godt I'I·a. Saaledes
erobredes i Furaaret med cl Tab af (, Saarede to armerede
FaI'WiCl', hvoned 31 Fauger gjordes.
Den Iste Juli lal' den ved KjUbeuhavns Capitulatiou
1807 i engelsk Vold faldne Brig Breodruqeren paa
12 Kanoner nær bleven erobret under deu norske Kyst
af Briggen Lolland, Capitaiu Hans Peter Holm; men
den undkom desværre, skjuudt ilde til red l.
Med Tabet af 1 J)Ud lykkedes det derimod Lolland
den 2den September udenfur Arendal at erobre den
engelske Orlog~bl'ig "the il/al/ly" med 10 auenpundige
Karou~der og 2- lange Kanoner, fUl,t af Lieuteuaut
R. JV. Simnunuls, som af sine 58 Maud mistede 1 dod
og havde 3 haardt sanrede i deu under hui Su stedfundne
Kamp. Briggerne Samså og Alsen vare i Folge med
Lulland , da delle Skib tvang Manly til al stryge; f01'gjæves jagedes imidlertld den med denue fOlgeude Orlogsbrig Chantioleer,
De brittiske Orlogsmænd vanskeliggjorde ikke
alene ludforselen i NOI'ge, men lammede ogsaa i deu
seilhare Aarslid Udforselen af Landets Produeter. Derved
led Velstauden meget, og skulde den ikke aldeles gaae
til Grunde og en farlig Utilfredshed lage Overhaand,
maaUe del' trætles Foranstaltninger til, at den norske
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Trælast- og Fiskehandel igjen kunde komme i Gang.
Hertil gal" det engelske Fripassystem en Udvei. Mod en
vis Afgift meddeelte nemlig den engelske Regjering uden
Hensyn HI Nation de tidligere omtalte "Ii cences", hvorved
Skibe, del' vare forsynede dermed, ikke alene vare sikkrede
mod at molesteres af de engelske Orlogsmænd, men
endog optoges i disses Convoier; det er saaledes tidligere
berort, at del' iblandt den 1810 af Briggerne erobrede
Convoi befandt sig .et norsk Skib (S. 551). Handelen
kunde paa denne Maade drives med temmelig Sikkerhed,
skjåndt Fastlandsmagterne, saavidt Napoleons Indl1ydelse
kunde gjore sig gjældende, naturligvits ikke alene ei
respecterede , men uden videre condenmorede ethvert
Skib, der fandtes i Besiddelse af en engelsk Licens.
Vel val' det nedværdigende at betale Licensafgiflen til
Fjenden; men Noden tvang Regjeringen Lil at lukke Oinene.
for Benyttelsen af delle eneste Middel til at lindre den. I
Derved foranledigedes især fra 1811 af i Norge "en Slags
Fredstilstand med England", saa at Handelen mellem I
England og NOI'ge val' "Iivligere end under mange Aar \
af den dybe Fred" (J. AaU II, 249).
- Paa Grund af disse Forhold val' det et almindeligt
Onske i Norge ikke al have andre Krigsskibe del' end
de til Kysternes Forsvar nndvendlge Kanonfartoier, eftersom man frygtede, at Englænderne i modsat Fald ei vilde
undlade at foruge Antallet af deres Krydsere, som vilde
vanskellggjnre den Kysthandel , del' ikke val' beskyllet
ved de kostbare Licences,
At denne Frygt ikke var
ugrundet viste sig snart. Begjeringen val' nemlig af en
anden Mening og forstærkede den seilbare Eskadre i
Norge med den nyligt i KjUbenbavn byggede Fregat
Najaden, armeret med 42 Kauoner") og commanderet
-) Najaden var egentlig kon en 36 KimonslTegat, men den erboldt
i Norge 42 Kanoner,
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af Capitain H. P. Holm, der Aaret i Forveien havde fih'l
Lolland.
Den sidste Februar 1812 ankom delteSkih til Brækkeståe,
udenfor Lillesand i NOI'ge, hvor det - da Ankel'el ikke
holdt stedte mod el Skjær tret uglen for Skibet,
knækkede sine Boertykker og maalle i Christiansand kjOlhales. Efter endt Reparation gik Fregatten tilsåes med
nogle af Briggerne og mndte Io Gange 2 forskjellige
fjendllige Fregatter, med hvilke del dog ikke kom tll
nogen afgjOrende Fægtning. Snart eftm' indfandt sig ved
de norske KySICl' del engelske Linieskih Diruuor paa
68 Kanoner, del' Am'el i Forveien havde lager False" i
Kattegattet. og nu commanderedes af den for sin Tjeneste
del' med Briggen Sheldrake nyligt til Postcaptain befordrede
James Palleson Steæart.
Den 6le Juli laa Naiaden med 18 Kanonsbriggerne:
Lolland, Capitainlieulenant Anthonius Krieqe«, Somsti,
Capitainlieutenanl Frederik Grodtschilling, og Kiel,
Capilainlieutenanl Otto Frederik Rasen, iii Ankers ved
'Haven paa Vestsiden af Sandee udenfor Oxefiorden
mellem Arendal og OSlelTiisoer, da henimod Aften Dieuuor med Briggerne Calypso, 18 Kanoner, Capitain
Henry Weir, Podorqus , 14 Kanoner , Capitain William
Robilliard og Flamer , 14 Kanoner , Lieuteuant 1110mas
England, del' Aare: i Forveien havde været i dansk
Fangenskab, viste sig udenfor.
Holm stod selv med de andre ChefCl' , del' samlede
havde spiist til .Middag ombord i Samso , oppe paa
Fjeldet og iagttog de (jendtlige Skibe i den faste Overbeviisulng , at disse Intet vidste om, at vore Skibe laae
indenfor, eftersom Lodserne forsikkrede, al de ikke kunde
sees fra SOen, Selv om Fjenden skulde have faaet Kundskab
herom, antog man sikkert, al Linieskibet ikke vilde vove
sig ind i Ilet OVCI' 1/2 Miil lange, bugtede Ind~Ob -til Haven ,
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i Særdeleshed mod Natten. Men, pludseligt saaes Podargus
at holde ind efter , og de andre Skibe at f'()Jge efter.
Cheferne skyndte sig da ned til deres Skibe fOl' at sætte
sig i Forsvarsstand. Det synes sikkert, at ikke Forræderi,
som man i Begyndelsen troede, men Fregattens Boventopper
over Fjeldene fUrst gav Fjenden Underretning om, at
vore Skibe Jaae ved Haven *). Podergus havde en med
Farvandet bekjendt Mand ombord, hvorfur delle Skibs
Chef tilbnd sig at vise Veien. Delle modtog Stewart og
fulgte ham dristigt med de andre Skibe. I Indseilingen
kom imidlertid Podargus paa Grund, men ei heller delle
afskrækkede Stewarr; han lod Flamer blive hos delle
Skib og holdt med Calypso forud ind efter med Dietater.
Da I!'jenden KI, 71/'1. om Aftenen VaJ' kommen vore Skibe
paa t Fjerdingvei nær, stod Calypso ogsaa en kort Tid
paa Grund, hvorved Dietater kom forud OK styrede hen
mod Fregatten og Briggerne.
Disse vare skyndsomst komne under Seil, og der
val' vistnok god Grund for Holm til ikke at blive liggende,
men soge at undgaae 'Kamp med den overlegne Fjende.
*) Den almindelige Mening, at den seilbare Eskadres Nærværelse

paa de norske Kyster var skadelig for Handelen, bestyrkede
end mere Rygtet om, at Forræderi havde været med i SpIlIet,
saa at Contreadmiral O. Liitken, der allerede Aaret I Forveien
havde alli1st Fisker som bilistcommanderende Silofficier i Norge,
endog udlovede en Belilnning for Opdagelsen af Forræderne.
With anfilrer (S. 187-8) l at Fjenden havde faaet Underretningen af en norsk Ftskerbaad , og fortæller ifillge et optaget ForbiIr over en fangen engelsk M.atros. at en indfildt
Normand skulde have lodset dem ind. Men dette kan næppe
omstilde stewarts Angivelse i hans Rapport og hans sIldigere
Forklaring. at Najadens hille Topper havde været Forræderne
og en Svensker. der tidligere havde opholdt sig i Lyngiler
som Skomager og var ombord paa Podargus , Lodsen. ("Naval
Chronicle" XXVIII l 80. James VI, 76. Holmboe , "Samlinger
til det norske Folks Sprog og Historie" II, 269-70.)
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Noget over 1 MiiI Uslligere end Haven ligger nemlig
Lyngoer Havn, og Veien derhen gaaer giennem det
snevre Sund mellem Borben og Sandnen , hvilket Farvand
er saa smalt, at Linieskibel , da del siden fulgte efter,
paa flere Steder næppe kunde have sine Læseilsbomme
ude *). Lodserne erklærede, al Linieskibet ikke kunde
komme' ind i Lyngner Havn, og der val' altsaa grundet
Haab 0111 al redde Skibene ved al seile derhen, Hvis
Fjenden fulgte og lykkeligt skulde komme giennem delle
farlige ~I"'al'vand '; som næppe nogensinde fUr var beseilel
af saa store Skibe, ikke heller Ietteligeu nogensinde vil
hlive tiet, rnaatte Holm dog ifUlge Lodsemos Erklæring
ansee sig fol' sikker, naar han var kommen ind i Lyngoer
Havn. Han seilede altsaa derhen, og Fjenden fulgte
hans KjUlvand saa nær , at der vedligeholdles en stadig
Kanonild.
Da Holm var kommen ind igjennem del nordvestlige
LUb, lod han ankre omlrent midt i Havnen. Men strax
efter, endog fUl' Fregatten havde faaet sine Seil beslaaede,
omtrent KI. 91/ 2 , lagde Dietater sig tæl udenfor Najaden.
Lodserne havde altsaa havt Uret i deres Mening; men
man tOr ikke bebreide Holm, al han stolede paa disse
som bekjendte med Farvandet autoriserede Mænd, saameget mere som ulykkeligviis hverken han eller nogeu
af hans Offlcierer vare tilstrækkeligt loenliserede.
Desværre var Skibenes Stilling i Lyngoer Havn
uheldig. Denne er megel snever og belemredes desuden
af to del' liggende Koffardlfartoier. I den Skynding,
hvnri de vare komne ind, VaJ' Ankringen skeer, som den
bedst kunde. Lolland havde ankret fUrsI, hvorefter
Najaden lagde sig tæt paa Siden af den; Kiel ankrede
paa Siden af FregaUen, saa al disse 3 Skibe laae tvers
") " Nava! Chronicle"

xxvrn, 80.

James VI, 77.

.1
I
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over Havnen med Najaden i Midlen, medens Samso holdt
længere mod OSI og kom til al ligge bag de andre.
Som all bemærket lagde Dietater sig lige udenfor Najaden
tvers over Havnen med Forskibet mod Skjærene, saa at
dens hele Bredside kunde bære næsten langskibs paa
vore Skibe, mellens Calypso fI.Irst over Holmen beskjod
disse og senere indtog en Stilling agten for Linieskibel •
hvorfra den ogsaa langskibs kunde bruge sit hele Lag.
Saasnart som muligt udfOrte vore Skibe \gterval'p for at
bringe Bredsiden til at bære paa Fjenden; men uesuagtet
kunde ingen af dem komme til at bruge deres hele Lag
mod denne. Lolland laa saa nær ved Najaden, al 1<'1'('gatten ikke kunde svaie klar af Briggen, som Ior al give
denne Plads hr.'lil maatte lade sig sakke ved at slikke
Toug, hvorefter Lolland kun kunde bruge 2 Kanoner og
desuden maatte frygie for dermed at overskyde Fregattens
Aglervarp; Najaden kunde kun faae 6-8 Kanoner til al
bære paa Fjenden, og Kiel lan med Calypso's heil' Bredside mod sig. Samso havde sine Landsmænd mellem sig
og Fjenden, mod hvilken den altsaa kun kunde gjol'e
enkelte Skud, fOrend Najaden var odelagt.
Uagtet der fra V?I' Side kæmpedes uforsagt Cl), kunde
Modstanclr.D saaledes ei være kranig; men om end alle
vore Kanoner vare hlevne brugte , vilde Llnieskihets
knusende concentrerede Ild dog snart have lilinlelgjol'l
vore mindre Skibe, uden at der vilde have været opuaaet
andel Resullat end al lilfOir. Fjenden nogen mere Skade.
Nu kunde Fregatten ikke længe modstaae, IfOlge Srewarts
Rapport var den efter en: 'halv Times Fnrlåh "literally
battered lo atoDls"**'). Eftel' vore Beretninger varede vel
*) Najadens Flag blev 2-3 Gange nedskudt , men sattes op lgjen,

endog efterat Masterne. vare faldne,
....) "Naval Cbronlcle" XXIU, 80. James VI, 77.
(37)
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Fægtningen NOF;et længere; men vist er det, al alle
Najadens Master faldt ved et eneste Lag fra Linieskibet,
hvorved dens overste Dæk styrtede ned, knuste Batteriet
og kastede Skibet saa meget over paa Bagbordsside , at
Kanonportene kom i Vandet, merlens den allerede to Gange
i Forveien dæmpede Ild udbrud paa flere Steder,
Da Fregatten var udelagt, retlede Fjenden sin hele
Ild mod Briggerne. Lolland og Kiel kunde ikke Oygte
og nalurligviis ei længe modstaae et Linieskib, som laa
dem saa nær , at dels Musketleri feiede Folkene Ira
Dækket. Krieger gik derfor i Land fra Lolland med sine
Folk eller at have lagt Ild i Skibet, hvilken Fjenden dog
snart slukkede. Basch Sll'og, men kunde ei komme bort
med sil Mandskab~ hvilket siden kom vel lilpas. Samsn
kappede derimod Ankertouget og slap heldigt ud af det
nordnstlige Lob.
Del' var i Lyngåer 2 Kanonjoller, hvis Commande
Capitain Holm strax ved sin Ankomst til Havnen overdl'llg den ombord i Fregatten ansatte Secondlieutenant
C. C. Zahrtmann, Desuden VaJ' Secondlicutenant H. G.
Ml'chlenburg med 3 andre Kanonbaade ilet fra Osterriisuer til Kamppladsen, og man venlede endvidere hvert
Oieblik den arendalske Kanonflotille. Medens Najadens
Næstcommanderende,Premierlieutenant Cltri,~lotrer Liaken,
bjergede det overlilevne Mandskab fra Fregattens brændende
og halvt sunkne Vrag"}, samlede Holm KanonfarWierne
og fOrte dem mod Fjenden. Pludseligt heisede Stewart
Parlementairflag og tilbod al udlevere de gjorte Fangel',
naar man vilde lade Dietater og Calypso med Lolland og Kiel uhindret slippe ud. Efter at have afslaael
dette/ angreb Holm _KJ. 3 den næste Morgen de fjepdtlige Skibe med Kanonbaadene; men desværre opstod
. ) Nlijaden sank paa 19 Fod Vand,
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der en Landbrise , hvorved det lykkedes li'jenden, forfulgt
af Holm, at komme til SUes glennem del sydvestlige Lob
ener at have lidt en Deel, Lolland .()g Kiel maaue Jt'jepden
imidlerlid efteriade , hvorpaa Rasch med sit loskomne
Mandskab igjen bemægtigede sig disse Brigger, saa at
Kanonbaadene saae vort Flag vale paa dem, da Ile kom
tilbage.
.. Desværre rorsl eneral de fjendtlige Skibe vare UQdslupne fra Lyngoer, ankom dertil om Morgenen KI. 6 den
arendalske Kanonf1otille; Grunden lil, al den ankom saa
seent, val', al den Inrst havde maauet fordrive de udenfor
værende fjendtlige Brigger Pudargus og Flanter.
Foruden Fregatren sank en Kanonbaad i Skjærgaarden,
men den blev snart igjen optagen og istandsat. Briggernes
Skalle var ikke af Betydenhed. Vi mistede i Alt 133 Dnde,
102 Saarede og 4 Fanger, der alle vare saarede og
hvoraf 1 senere dnde "), Stewart angi\'e~ sit Tab Iii
9 Dræbte, 35 Qvæstede og 2 Savnede; han sige,', at
Podergus og Flamer vare "very much cut up", men 0111taler ikke Linieskibets og Calypso's lidte Skade ~~) •
• ) Af Najadens. 315 Mand dMe 127 og saaredes 88; blandt de
Faldne vare Premlerlieutenant G. J. Grodtscbllling og SeeondIieulenant P. Bubl, som begge tidligere bavde udmærket sig;
2 af Fregattens 3 Læger, Bjllrnbolm og Jacobsen, samt
Proviantsforvalter NlIrregaard tilsatte ligeledes Livet. Lolland
bavde I Mand dræbt og 2 qvæstede.
Samsos Chef blev
baardt saaret i den Mire Arm; desuden faldt i dette Skib
2 Mand og 4 saaredes. Ombord i Kiel faldt 3 Mand, nvoriblandt Maanedslieulenant Rolfsen , og saaredes syv; imellem
de Sidste Secondlieulenant F. C. D1cbman, der mistede Armen.
("Arcbiv for SlIvæsenet" IX, 197.)
. .) D1ctalor skal bave mistet 5 DMe og havt 24 Saarede; Calypso
3 Dræbte, l Qvæstet og 2 Savnede; Podargus 9 Saarede og
Flamer l nlld og l sasret, ("Nava! Cbronlcle" XXVIII, 81-2.
James VI, 78). Tabet pall Dictator og Clllypso antages for·
(37*)
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Den engelske Håistoomrnanderende i Nordsilen , Viceadmiral Sir James Saumarez, reelarnerede for Capilain
Stewart Briggerne Lulland og Kiel, hvortil denne paastod
at have Ret ifillge en foregiven Vaabenstilstand , der ved
Kanonbaadenes Ang"j'h skulde være brudt. Men denne
Reelamation blev erklæret aldeles ugyldig efter den Furklaring, som paa Æresord afgaves af Seeondlieutenant
Zahrtmann, der i Lyngtier havde været sendt ombord 1iI
Stewart, da denne heiste Parlementairl1ag "),
Da disse uheldige Krigstildragelser, som sædvanligt
under Krigen, ikke bleve retligt undersogte, gave ogsaa
de Anledning til alle Slags Rygter. Capitain Holm hegiærede Krigsret; men strax efter at have modtaget hans
Rapport om Affair'en tilkjendegav Kongen ham og hans
Underhavende sin Tilfredshed med deres uforfærdede Mod,
og nu kunde Rygterne om, hvad der muligt kunde have
været anderledes ved de trufne Foranstaltninger, ikke
komme til retligt Skjon, Efler mundtlige Data fortæller
Holmboc, "at Capitain Holm (i Lyngoer) laa rolig, indtil
Britterne havdc bjerget Seil og fortelet deres Skibe,
inden han forsogte at faae ud et eneste Varp, skjnmlt
hans uheldige Stilling ei tillod ham at bruge mere end
ilen ene Sides halve Batteri H)". Dette er aldeles ugrundet.
Vi have alt berettet, at Fjenden forfulgte vore Skilre saa
nær, at disse seilede ind til Lyngoer under en stadig
Ild mod ham, altsaa paa Kanonskuds Afstand, og at
Najadcn endnu ikkc havde faact sine Seil beslaaede, fOl'
Dietater ogsaa kom ind. Der var altsaa ingen Tid til al
nemmelig at være foraarsaget under setladsen ind til Lyngiler
ved 2 af Najadens agterste Balteriekanoner, hvilke commanden'des af Secondlieutenant P. Sandholt.
*) "Archiv for Silvæsenet" IX, 197-8.
**) I "Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie" II, 269.

LlNlESKIDES NOllVENlHGIIEll,

581

faae FartOi i Vandel og Varp udbragt, fik Angr'cb!:l begyndte , og under delle blev Varpels Ildbringelse cl
vanskeligt Arbeide. lndrommmes maa det derimod, hvad
,J. Aall (n, 254) har udtalt, at "Holms Foranstaltninger
til Fregattens Redning vare uheldige", omendskiondt "del
ikke kan nægtes I at hall og de ofrige Officierer ved
tappre Krigeres uforfærdede Mod og Aaudsnærværelse
under' og efter Slaget bevarede den danske Somandshæder,
og reddede Stumperne af den lille Flotille".
Stewarts drislige Daad blev belnnnet med Bathordeneu,
og hans underhavende Chefer samt Linieskibets Næstcommanderende avancerede.
- Fregatten Najadens sergelige Tillntetgjnrelse beo
kræftede hos os, hvad flere Landes Krigshistorie lærer,
al paa nær Hold kan del mindre Skib ikke udholde den
concentrer-de Ild fra et Linicskib. DeLLc udslynger nemlig
paa eengaug en storre Masse Jern , end det mindre Skib
kan modstaae; mod el Linieskib kan kun et Skib af
samme Klasse slaae sig, efterdi kun dettes TUmmel' el'
svært nok til al udholde sau store Kuglemasser. Man
hal' underliden mecnt, at endog Hjuldampskibe med
langtrækkeude og svært Skyts kunde gjor'e de kostbare
Linieskibe ovcrtludigc. Men hidtil el' dette ci opnaaet,
Der kan nalurligviis ei være Tale om, at de skulle kunne
kæmpe Side om Side med Linieskibc, eller odelægge
betydelige Batterier; ikke 1.110 deres færre Antal Skyts:
og deres lettere nygning !;jor' dette uiuuligt, men og den
Omstændighed, at en enkelt Kugle kan tilintetgjure deres
.Bevægelseskrart, Derfur brugles Dampskibene, skjondt
de VaJ'C stærkt armerede, under de engelske Aegreb paa
Fæstningerne i Syrien 1827 især iii Buxering , ligcsom
den dygtige Iranske Admiral, Prindsen af Joinville, lod
siue Dampere, saasnart dc 1844 havde bragt Linieskibene
hen under Bauerierue i Tanger , strax trække sig lilbage
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roI' ei at udsætte dem ror Fjendens Ild. Vel maa del
indrummes , al de under heldige Omstændigheder, især
ved stille Veil' - dog langt rra saa hyppigt, som DIan
ofte mener. - ville have det I deres Magt al kunne
nærme sig til og fjerne sig fra Seilskibe, eftersom det
bedst passer dem, saa at de altsaa kunne bestemme Afstanden, hvorpaa de ville agere. Men dette vll kun gavne
dem, dersom deres Modstander ikke hal' saa langtrækkende
Skyts som de. Almindeligt ere de især armerede med
paixhanske Bombekanoner"}; men Lillieskibe have ogsaa
stedse nogle af disse, saa at de altsaa i Almindelighed Intet
ville kunne udrette mod disse, da de ikke kunne ramme
et saa stort Skib med saa farlig Vil'kning, som de kunne
træffes af dets Skyts. Derror have ogsaa alle Somagter
hidtil a.nseet Linieskibe for uundværlige,
Danmarks geographiske Beliggenhed, dels politiske
Stilling saml maritime og coloniale luteresser gjor det efter
vor Mening Iii Somagt; kun som saadan, antage vi, kan del
hævde sin Selvslændighed, og kun ved sin Flaade har det
nogen polttisk Betydning. Feile vi ikke i denne Mening, da
-) De paixhanske Bombekanoner have ved Prøverne gjort en
overordenUig Virkning, men fOrst en tilkommende Slikrig kan
lære, hvorvidt de ville foae en afgjorende IndIlydeIse i alvorlige
Slislag. I de tidligere Krige er man nemlig kommen til det
Resultat, at det er Kugremasserne, der afgjilre Slagel. Man
har derfor foretrukket det dobbelte Skarp, hvorved Ladningen
er forbunden med langt mindre Fare og kan skee i betydelig
kortere Tid; Forholdet er som 2 til ~ - 6. Bomberne. som
de franske Skibe udslljllde ved Tanger, fandtes hyppigt
uden at bave gjort synderlig Virkning I usprungen Tilstand l
Land, og liere Bomber anrettede ogsaa, fOr de kom i Kanonerne
eller ved Ladningen, betydelig Skade i Skibene. Som en FlIJge
af vor sidste Krigs Erfaring er bos os en Deel af Dampskibenes
Bombekanoner ombyttede med de mere skarpskydende 30••
24- og 18·'ll; Kanoner.
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ansee \'i os berettlgede- til den Slutning, at det vilde
være at opgive Fædrelandets Uafhængighed og politiske
Betydning, hvis man under nærværende Forhold afskaffede
Linieskibene. Uden disse ville vi ikke være istand til al
forbyde eller i det Mindste vanskeltggjåre en overlegen
Fjende Adgangen til vore dybe Sunde og Belter, naar
disse angribes af fjendtlige Skibe af denne Klasse, og
uden Linieskibe ville vore Alliancel' Intet have at betyde.
Vel kan Danmark med sine 2 Millioner Indbyggere ei indrette sin Flaade til alene at modstaae de store Somagterj
men den for Danniark med Hertugdommerne i Aaret 1815
normerede Flaade , bestaaende af 6 Linieskibe , 8 Fregatter,
8 Cervener eller Brigger og 80 Kanonfartoler»), hvortil
sildigere nogle Dampskibe ere fOiede, er dog saa stor,
at kun 4-5 Staters er den overlegen, og den er i
al Fald stor nok til, al del ikke kan være nogen Slat,
selv ei England, ganske Iigegyldigl, om den slutter
sig til den eller dens Modstander. At denne SUmagt ikke
overstiger den samlede danske Stats Pengemidler, mene vi
godtgjort i de forlUbne 40 Aar, og at den kan bemandes
med Landets Sonner , have vi tidligere beviist af Indrulleringslisterne (S. 295·- 6). Desværre er det nodvendlgt,
at de -stor re Skibe maae bygges itidc, fordi de ikke kunne
anskulles i kort Tid, og at derved, naar Freden længe
velsigner Landet, en Deel af dem Iorgaae uden at have
gjorl activ Tjeneste; m~n delle kan ikke være anderledes,
og otte undgaaes et Angreb blot ved at være beredt til
at mode det, ligesom den Vægt, som en Flaade giver
diplomatiske Undernandlinger, hyppigt bevarer Freden•
• ) Dampkrattens Udvikling til 'SIles har sildigere gjort de smaae
Skibe og især del store Ania! Kanonfarliiier mindre nildvendige,
og de Midter, som derved kunne spares, kunne nu anvendes
til aL anskatrc kraftige Krigsdampskibe og til at gjOre Linleskibene bevægelige ved Dampkraft,
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- Korl efterat VOI' eneste Fregat var odelagt sendenfjelds i orge, led vi desværre et nyt Tab paa de nordIigsle norske Kyster,
FOl' al beskylle Kystfarteu og Kornhandlen med
Husland var nemlig i Finmarken stationeret den suakaldte
nordlandske Division, hestasende af 4 Kanonskonnerter
og 4 armerede Provlderingsfartoier , som couvoiercde
omkring Nordcap lige til Val'llO. Da disse Krigsfartåier
skadede den brittiske Handel paa Ar-changcl, holdt gngland
ogsaa del' nogle Fregatter og nrigge~'. Iblandt disse val'
Fregatten llortuio, 44 Kanoner, Capitain Lord Gcm'gc
Stuart, som den 2den AuguSI om MOI'genen sendte sin
Næstcummanderende , Lieutenant lJawkins, med 4 armerede Fartoier , besatte med omlrent 80 Mand, mod 2 smaa
Provideriugsfarttlier , del' vare stationerede ved Tromso
paa Finmarkens Vestkysl, medens den oVJ'ige Deel af den
nordlandske Division couvoierede til VaI'do. Disse 2 Smaafal'Wiel', Provideringsskonuertcn NI'. 104 med 3 trepundige
Kanoner og 30 Mand, Maancilslieull'nanl Koth, og Kutteren
NI'. 97 med samme Bevæbning og 22 Mand, Maanedsliculenanl Gron, commanderedes af Seeondlicutenant
Hau» Carl Boden/wlr og havde anhold I et nordamerieansk
Kollanliskib, dCJ' nu laa hos dem. Da Bodenholl' ingen
Understottelse kunde vente fra Land, indtog han cn
sandan Stilling mellem Skjærene , al Fjenden maaue liliutetgjore hans 2 Smaafartnier for al kumme lil TJ'CHnSO,
hvor del' val' oplagt en Deel Varer , tildeels Priisguds ,
og hvor Finmarkens betydeligste Kornfurraad blcve opbevarede,
Mellem Kl. 71/ 4 - 9 om Formiddagen holdt den overtegne I<~jende med en stærk Strom under Hurraraab ind
paa de norske Fartnier , som modlog ham med en velrettet
Skraaild fra deres smaae Kanoner. Desværre blev Kutteren
snart overgiven, ofterat GrUn og en af hans Folk vare
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saarede, og nu stod Bodenhotf alene med sine 30 Mand
mod 80 Fjendel" Uforfærdet værgede han sig imidlertid;
over et Qvarteer fægtedes paa Relingen, og et (jendlligt
Fartål maaue endog vige, da del' kun var 3 kampdygtige
Mænd lilbage deri. Men nu omringede de andre fjendtlige Fal'Wiel' Skounerten , som ogsaa blev beskudt fra
Fjeldene af landsatte engelske Marinere. Dog fOrst da
Bodenholl', saaret af 2 dybe Hug i Hovedet, med den
h!)ire Tommelfinger næsten afhugget og et Bajonetstik i
det venstre Albuled blev kastet overende af 3 fjendlligc
Matroser, kunde Fjenden bemægtige sig hans lille Skib
tilligemed den americanske Priis. Ved sin tappre Modstand havde han imidlertid tilfniet l<'jcnden et saa betydeligt Tab, al denne Intet vovede mod Tromso , som han
saaledes havde reddet.
Paa Skonnerten val' over Halvdelen af Besætningen
sat ud af Stand til at ,fægtc , idet 5 Mand vare dræbte
og 11 haardt snurede. Fjcnden mistede 12 Dode*) og
havde 11 Saarede , altsaa endnu flere end vi; iblandt dc
ftkste val' 1 Lieuteuaut og 1 Læge, og mellem de sidste
alle de uvrige 4 Offlcierer, SOIll deeltoge i Fægtningen,
LOI'd Stuart bevidnede Bodenholl' sin Agtelse og gav ham
hans Kaarde tilbage med de Ord: "De hal' brugt den
saa vel, at det var Skam, 0111 De ei skulde bære den";
i sin Happurt angiver han som Grund til de Engelskes
store Tab Bodenholl's furtvivlede Modstand og dcn ypperlige Stilling, hvori denne havdc lagt sine Farlfiicl'**).
Beklageligt Cl' det, al Chefen fur den nordlandske Division i sin RapPOI't om denne Begivenhed maaue melde,
at den fiumarkske Lods Keil og Skipper Sorensen Ira
*) To af de bel' blandt de Dilde anfiirte dilde rorsl kort ener a'

Kampen var endt.
U) "Naval Cbronic!c" XXVllI, 252.
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Qvalsund "uden Tvivl havde lodset de 4 engelske armerede
Farreier til Tromso", og "at man i Tromso By var

underrettet OID det forestaaende Angr'eb 3 Timer, forinden
de fjendtlige Farteler naaede Tromso , uden at man
der havde foretaget Noget for at assistere vore Kanonfartoler", uagtet "en Mængde Mennesker vare samlede i
Byen', da riet val' Kirkedag".
- Paa de danske Kyster vare vore Vaabcn i dette
Aal' heldigere. l flere Smaatræfninger kom Kanonbaadene
altid godt derfra, og Natten mellem den t8de og 19de
August erobrede den jydske Kanout1otille, SOIll Premierlieutenant Falsen atter var Chef for, nogle Mile Osten
for Grenaa, efter' en kjæk Modstand den meget ilde tilredte engelske Orlogsbrlg "the Auack", Den var armeret
med 11 attenpundige Karonader og 2 tolvpundige Kanoner
samt bemandet med 53 Mand, hvoraf 2 faldt og 9 bleve
saarede, og commanderedes af den samme Lieutenant
R. W. Simmonds, der Am'et i Forveien havde fOrt den
af Lolland erobrede Brig Manly. , Ved denne Erobring
toges ogsaa et Fartoi, udsendt fra Fregatten Hamadryad,
som var ved Prisen. I Folge med Attack var Orlogsbriggen "Ihe Wrangler", da Falsen med 8 Kanonchalupper
og 6 Joller angreb dem; men den undkom, dog stærkt
beskadiget, til Anholt. Kanoobaadene mistede ingen
Folk, men havde vel lidt en Deel, som dog snart istandsattes.
- hnidlertid havde politiske Begivenheder fundet
Sled, som bevirkede, at Napoleons allerede i Spanien
furdunklede Seirsglorie svandt, og at han blev nedstyrtet Ira den Heide , hvortil hans Storhed havde hævet
ham. Det Forbund, som var sluttet i Tilsif og Erlurt
mellem de 2 mægtige Keisere i Ost og Vest, val' nemlig
ikke af stor Varighed, og deres politiske Uenighed tillog
endog saa meget, at Busland den 19de Mal'ts 18J2 er-
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klærede Frankrig Krig. Omendskjondt den herpaa fålgende
Kamp ikke i Begyndelsen berorte Danniark umiddelbarl,
blev den dog Kilden til store Ulykker for os. Med
Frankrig deeltoge nemlig alle Italiens og Tydskiands
Magler i Krigen, lisesom Nordamerica ogsaa den 18de Juni
erklærede England Krig, hvorimod Rusland allierede sig
med Storbrittannien og Sverrig. Ved Forbundet med
England JOl'glemle del russiske Cabinel nu ikke alene de
LUner, som 1807 vare givne Danmark om al forskaffe
dette Fyldestgjorelse fol' del da lidte Overfald (S. 497);
men ved Alliancen, som den 21de Marts sluttedes med
Sverrig i Åbo, gik Rusland endog. saa vidt, al det lovede
dette Rige Besiddelsen af Norge, som altsaa skulde fratages Danmark, og da Frederik den Sjette blev sin Forbindelse med Napoleon 11'0, uagtet han forholdt sig neutral
i den russiske Krig, sluttedes den 18de Juli i Orebro el
Forbund mellem Rusland, EIl~land og Sverrig, hvorved
de lo fårste Magte.' gm'unterede den sidste Nor!lr. Efte.'
Napoleons ulykkelige Vinterfelttog i Rusland, tiltraadte
ogsaa Preussen Forbundet mod Frankrig; Krigsskuepladsen
nærmede sig altsaa Danmark, som derfor nu sogte at
slutte Fred med Storbrittannien.
_. Til SUes forefaldt i Aaret '1813 hos os ingen
betydelige Begivenheder'.
England havde paa Havet
især sin Opmærksomlied rettet mod Nordamerica , og da
Danmark havde sendt Grev Joachim Bernstorff til London
Ior at indlede Fredsunderhandfiuger, afholdt det sig fra
offensive Foretageuder, hjemkaldte sine Snfolk fra Scheldeflaaden (S. 517), og standsede endog Kaperiet fra midt
i Februar til sidst i August Maaned, medens Licensfarten
blev i fuld Gang i Norge,
- Imidlerlid mistede vi dog paa Elben Skyt- eller
Stykbaadene der junge Trcutmann, Secondlieutenanl DUa
Ferdinasul Liuken, og die Liebe, Maanedslieulenant Wriu.
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Disse Koffardiljalker, armerede hver med 2 auenpundige
Kanoner og nogle fiirpundige Houbitser samt besatte med
23-24 Mand, vare nemlig udsendte fra Glticksladt for
at Indove del nyligt ombordkomne Mandskab,
Faa Dage, ellerat de vare IObne ud, laae de NaUen
mellem den 20de og 21de MarIs Iii .Ankers en halv Miil
fl'a den hannoverske Kyst, mellem Ostnoden og OUendorlf,
som de Franske havde forladt, da Hamborg overgav sig
lil el russisk Fricorps under Oberst von Teuenborn , og
de engelske Brigger the Blazer, Lieutenanl F. Banks,
og Brevdmgeren, Lieulenant P. R. Devon, bemægtil$ede
sig Cnxhaven, hvor det brittiske Flag blev helst ved
Siden af det hamborgske"). Om Natten roede Chefen
Ior Brevdrageren med 2 annerede FartUiel' op ad Elben
og stedte Kl. 41/ 2 om Morgenen paa vore Stykbaade , dm'
i Skumringen ikke kunde see de langs Landet roende
Fjender , fOl' disse vare dem paa PI'/. Kabellængde nær.
Fra del' junge Trautmann gj OI'des , desværre uden al
træffe, 2 Kanonskud efter de engelske 1,'al'lOier, SOIll
uskadte kom paa Siden og entrede Lutken, del' med
24 Mand ikke kunde afslaae el Angreb af henimod
40 I~jendel'. Da der junge Trautrnanu val' tagen, kappede
WI'ill og sogte al UJldtlye lil Bruunsbuuel; men da Fjenden
afskal' ham Veieu og rettede den erobrede Stykbaads
Kanoner mod ham, overgav ogsaa han sig. Paa der
junge Trauuuauu bleve 2 Mand huardt susrede. Ved de
optagne FOI'IJi)I'er oplystes , at Stykbaudenes uovede Folk
desværre ikke havde understottet Ofliciererne IiIblll'/igl.
- J.o:lleral Englaud havde afviist de danske FredsIorslag , og den Iranske Al'mee igjen seirrigt trængte
Irem i Nordtydskland, maalle Danniark ganske knylLc sin
Skjæbne til Napoleons. .EI dansk Troppecorps paa
0) James VI, 224 ,
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henved 10000 Mand, hvorlil borte et nyt af Matroser
oprellet Poutoneercorps under' Capitain Frederik Bolsten ir), stedte nu til den franske årmee, hvorved vi
ogsaa kom i fjendtligt Forhold til Sverrig, Busland og
Preussen, med hvilke Osterr'ig, efterat Fredsundernandlingerne i Prag vare strandede, ogsaa forenede sig.
Ligesom de fjendtlige Armeer nærmede sig Elben, for6gedes den brittiske Somagt udenfor denne Flod, og flere
Smaatræfninger forefaldt mellem denne og de danske
Kanonbaade, som heldigt og uden synderligtTab af Folk
afviste Fjendens Angreb.
- For imidlertid at forstærke den gllickstadtske
Sneevipage sendtes fra den kj6benhavnske og jydske
RoOotille 6 Kanonchalupper, under' Premierlieutenant
Martinus Christian Klauman, gjennem den slesvigholstenske Kanal. Da imidlertid de engelske Krigsskibe
spærrede Adgangen til Elben for disse, blev Klanman
liggende ved Busum i Nordditmarsken, . mellem Eideren
og Elben, for at afvente en gunstig Leilighed til al naae
sin Bestemmelse. Her forenede en ogsaa til GIUckstadt
bestemt Kanonchalup , som i Bendsberg havde ombyttet
sine daarlige Kanoner' med nye, sig med ham. Han
havde saaledes ved Busum 7 Kanonchalupper under' sin
Commando.
Den :Jdie September Kl. 11 om Formiddagen blev
han angreben af 10 engelske Kanonbaade og 7 tildeels
med Karonader armerede Chalupper fra de brittiske KI'igsskibe udenfor' Elben, der ikke selv vovede sig ind i del
*) Eller Slaget ved Sebesfedt sidst i Aaret fornaglede PremierJieutenant Lars Flor med uforfærdet Dristighed tilligemed
J Underofficier af dette Pontoneercorps Kanonerne ved

Frederiksort, uagtet Fjenden allerede havde besat Fæstningens
Porte, 0R forbindrede derved , at Kanonerne kunde bruges mod
Rendsborg,
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farlige Farvand. Der opstod nu en heftig Fæglning, der
værdigen sluttede de mange hæderlige Sammenstod , som
i denne 7aal'ige Krlg havde fundel Sted. Kjækt værgede
nemlig vore syv Kanonchalupper sig mod den dobbelt
saa stærke F.iende og tvang denne ener 41/ 2 Times haard
Kamp til at trække sig tilbage med stort Tab. Paa dansk
Side faldt 7 Mand og 16 bleve saarede, Hvad Fjenden
tabte, el' ikke bleven bekjendt; men vore Beretninger
mene, at 2 brilliske Kanonbaade sank paa Tilbagetoget.
- Da Napoleon den 18de October havde tabt Slaget
ved Leipzig og for sledse maatte forlade Tydskland ,
trængte en allieret Hær, anfOrt af Kronprindsen af Sverrig ,
frem mod den danske Grændse, Faa Aar tilforn havde
Jen samme Hærforer staaet paa samme Sled, men i
Spidsen for de samme Tropper , han nu skulde kæmpe
imod. Ikke saaledes Frederik den Sjette; han val' f01'bleven - det være nu klogt elle.' ikke, smukt var del sin gamle Forbundsfælle 11'0, endog i hans Ulykke, men
blev ogsaa derved selv dragen med i Faldet. I de fOl'ste
Dage af December blev Prindsen af Eckrnuhl tvungen til med
sin Armee at kaste sig ind i Hamborg, og del danske
COI'PS som under Prinds Friederich af Hessen havde
været forenet med ham, undtes til at soge Tifnugl i
Bendsborg , hvortil det, omgivet af den fjendtlige Al'mee,
den 10de December lykkeligt banede sig Adgangen efter
den hæderlige Fægtning ved Sehestedt, Hertugdommerne
faldt DU i de Allieredes Hænder, hvorefter de paa Elben
værende 6 Kanonchalupper trak sig Iii Gluckstadt ; d,t
denne Fæstning ved Capitulatlon overgav sig iii den
ljendtlige årmee , kom de desværre tilligemed den derværende 8rig Femern i engelsk Magt. Kanonbaadene
ved 8Usum, paa Eideren og Heveren sugte til FUh,' og
holdt derved Fjenden borte fra Geme i Vesterhavel.
Den ubrugbare , lil Iudqvarteringsskib i Husum oplagte
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Brig Tonning kunde imidlertid ei faaes ud af Mangel paa
Vand, da Kanonbaadene forIode Husum, og kunde ikke
heller brændes der uden at sætte Byen i Fare, hvorfor kun
Inventariet ,bjergedes, men Skrnget maalle efterlades,
Det toges i Besiddelse af Fjenden og solgtes af denne
for 480 Rbdl., en Sum, man sildigere endog ikke fandt
det værdt at anvende Ior at faae det tilbage. Kanonchalupperne ved Neustadt, Hollenau og Eckernfurde trak
sig tilbage til de danske Oer, da Fjenden trængte frem i
Landet.
Vore Tropper, som desværre vare paa Sjælland, da
~~jenden faldt ind i Hertugdemmerne , ilede nu til Fyen,
hvor den danske Hovedmagt concentrerede sig ved LillebeIt, og hvor ogsaa Kanonfartnierne skulde samles. Dog
ankom ikke flere end 8 Kanonchalupper fl'a Storebell og"
4 fra Holsteen , inden Vinteren standsede alle Snoperatloner, Den jydske Kanonflotille , som var afseilet for at
forene sig med de undre Kanonfartoier , fros inde paa
Samså,
- Vi ville imidlertid til Slutningen kaste el Blik
tilbage paa denne Krigs Kampe og Anstrængelser, idet vi
haabe, at Læseren efter at have fulgt vor Beretning derom \
ikke vil finde det Vidnesbyrd , SOlD i den nyeste Tid er
udtalt om denne Krig, altfor overdrevent, det nemlig, at
"den danske Slimands ubetvingelige Mod aldrig lagde sig
skjonnere for Dagen end under denne ulige Kamp"il).
Det val' en eiendommelig Art Krig, vi furte 1808-14.
Paa den ene Side vare der næsten ikke Andet end aabne,
i Hast byggede Kanonfartoier, paa ·den anden Side Verdens
storste Semagt , for hvem det var en let Sag at sende
en saa stor Styrke mod os, at vor Magi vilde blive knuust
i et Oieblik, dersom vi havde indladt os i en ligefrem
*) Allens "Haandbog i Fædrelandets Historie 1840" S, 564,
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Kamp mod den. Men derpaa val' der for os ikke at
tænke. Store Slag eller Fægtninger i stnrre Stiil kunde
under saadanne Omstændigheder ei forefalde. Det maaue
blive en Guerillakl'ig tilsåes ; det gjaldt om at ligge paa
Luur, oppebie gunstig Leilighed, passe paa , naar Fjenden
blottede sig et eller andet Sted, og da styrte frem fOl' at
hibringe ham et eller andet Saar,
Kun eet brugeligt Linieskib val' der levnet os; men
ikke hvilede Fjenden, fOr det var tilintetgjort, Ikke blot
2 ligesaa store Skibe, men desuden 3 mindre brugte
hall for at naae dette Maal. Det ·kunde Ira dansk Side
ikke være en Kamp for at seire , men en Kamp Ior at
doe hæderligt og sælge sil Liv saa dyrt som muligt.
Længe værgede "Prisul« Christian Frederik" sig mod
den tredobbelt saa stærke Magt, men maatte lilsidst bukke
under; vi mistede vort sidste Linieskib, men I<~ienden led
ogsaa Tab uden at gjU('e nogen Erobring. Næppe havde
vi atter faaet et storre Skib, dog kun en Fregat, fUr
England atter sendte et Linieskib ud for ogsaa at faae
den gjort uskadelig. Mellem de hOie Klipper i Ljugner
Havn kæmpede Najaden mod Overmagten for sit Liv, ei
mindre tappert end Linieskibet ved Sjællands Odde; men
ogsaa den maatte segne.
Dog, ei heller her kunde
I<jenden gjol'e nogen Erobring, ei engang de smaae
Brigger, han saa gjerne vilde have, kunde han faae;
han maatte iade sig nole med at gjol'e Fregatten til
et Vrag,
Med Undtagelse af disse storre Skibe, der bleve
Udelagte , inden de havde Iaaet Leilighed til at titroie
Fjenden nogen synderlig Skade, havde denne kun at
kæmpe mod nogle Brigger og en Deel Kanonfartnier.
Disse sidste kunde imidlertid, naar del' blot Val' nogen
Vind, ikke være de brittiske Skibe farlige, forudsat at
disse vare aarvaagne og ei spredte sig fOl' meget fra
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hinanden. Men naar Stille satte Fjenden ud af Stand til
al maneuvrcre, vare disse smaae Bolartdier ei at spege
med, Selv Linieskibet Africa blev saaledes tilredt, at det
maatle casseres , og Fregatten Melpomene kunde efter en
saadan Kamp ikke længere bruges som Krydser, Men at
erobre saa store Skibe oversteg Kanonbaadenes Kræfter.
Derimod maatle 7 Brigger: Tiekler, Tig1'ess og Turbulent 1808, Allart og Minx 1809, Sa{eguard 1811
og Auaek 1812 (Erobringen af Seagull 1808 og Manly
1811 skyldes VOI'C Brigger) og Kutteren Alban 1810 (der
dog Aaret efter' alter mistedes), stryge for dem; Kutteren
Swan (og maaskee Hero) odelagdes 1811. Ogsaa
o Kanonbtuule (hvoraf dog de 3 tilbageerobredes) og
('1/ svensk: Kulter bleve foruden nogle armerede Chalupper
tagne :). Man kan ikke nægte, naar man tager Hensyn
til Omstændighederne, at disse Vidnesbyrd om val' Kanonflotilles Virksomhed ikke vare ubetydelige, og delle Slags
*) Ved Forliis mistede Englænderne foruden de tidligere- .omtalte

Skibe, Fyrfregatten ved Anholt, Claudia og Fama (S. 511, 44 og
55), ogsaa 2 Linieskibe paa vore Kyster. Ener under en Storm
i Stnrebelt , hvorved 30 Koffardiskibe furllste, i November 1811
at have maauet kappe Masterne samt mistet Roret forlod nemlig
LinieskilJet 8t. George paa 98 Kanoner, hvorombord Contreadmiral Reynolds havde sit Flag , tilligemed den /Ivrige Deel
af ilstersilesnaaden og en stor Convoi, med 'Nildmaster og et
Pakenhams Roer, Vinga i December Maaned for at selle hjem.
Linieskibene Cresøy og Defence paa 74 Kanoner bleve beordrede
at bolde sig bos St. George for i Nildstilfælde at assistere
det; men i de vestlige Storme, som overfaldt Flaaden, klarede
af disse 3 Linieskibe kun Cressy den jydske Kyst, medens
St. George og Defence den Ude December forliste paa Ryssensteens Forstrand i Ringkj/lbing Amt. Af disse 2 Skibes
1400 lIIand reddede kun 18 Menige sig i Land. Ogsaa Linieskibet Hero paa 74 Kanoner og Briggen GrasshoJlper ulllgemed
mange af Convelens Koffardiskibe fornlykkede, tildeels totalt,
paa den hollandske Kyst.
(38)

594

1807-14.

Værn erhvervede sig ogsaa en Anseelse, som det intet
andet Sted har opnaaet under lignende Forhold.
Det var naturligt , at Lykken ikke altid kunde være
os gunstig. Naar det stille Velr atlOstesal' en opkommende
Brise, vare vore Bofartåiers Stilling ofte mislig, og flere
af dem faldt ogsaa i Fjendens Hænder , men som vi hav,
seet næsten altid efter hæderlig Modstand mod en betydelig Overmagt. Af Flaadens mindre Sejlskibe maatte
Briggen Fama og Kongejagten Soormen 1808 overgive
sig i Nybol'gfjOl'd, hvor de angrebas ei hlot fra Soen af
en stor Overmagt, men ogsaa fra Fæstningen. Ogsaa
erobredes 8 Provider'ingst'arWier (Fog s i Skagerakket
1809 og Bodenhoffs 2 ved 'I'I'OIl\SO 1812), 2 Kanonskonnerter (Balder og Thor ved Stat 1810), 8 Kanenchalupper (Groth's 1808 og 2 ved Anholterexpeditionen
1811), 2 Kanonjoller, (den ene ved Slat 1810 ~g den
anden ved Hjelmen 1811), 2 Styk/mude, (paa Elben
1812), 4 Luggere (de 3 ved Grenaa 1810) og 1 lille
KUller, i Alt 19 Smaaskibe og Kanonbaade foruden
nogle aabne Becognoscecrfartåier. Da Glticksladt 1814
capitulerede , faldt Briggen Femern og 6 Kanoltcltalttpper
i Fjr.ndens Magt, ligesom Skroget af den ubrugelige Brig
Tonning i Husum havde samme Skjæhne. Selvom man
vil regne disse uden Kampe tilsnes mistede Skibe med,
.bleve dog vistnok disse Tab runddigt upveierle merl de
ovenanforte Erobringer.
Sammenligne vi det Tab, vor Halldelsmarine led
under selve Krigen, med "~jt'llllens, da bliver Udfaldet
end mere gunstigt for os. Vel val' Antallet al' de Priser ,
som Fjenden gjorde, ikke meget forskjetligt fra Antallet
paa vore. Medens Englænderne nemlig toge omtrent
400 Skibe Ira os *), gjorde vore Krigsfartoter (foruden
") I "Historisk-statistisk Fremstilling af Danmarks Nationat- og Stats.
buusboldning", af M. L. Nathanson , zden Udgave S. 819, an-
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lo Bepriser) 335 Koffardipriser (235 i Danmark og
100 i Norge) *1<), hvortil endnu kommer et betydeligt
Antal, som toges af Kaperne. Men Værdien af vore
Pniser var langt stårre end de af Fjenden gjorte. Disse
hestode nemlig især af Fartdier , der fOrte Levnetsmidler
til Norge, og de vare næsten alle megel smaa, nogle
endog kun Dækshaade, saa at man næppe kan anslaae
deres Værdi i Gjennemsnit til mere end 10000 Bbd.;
hvorefter hine 400 Prisers hele Værdi kun belob sig til
4 Millioner Rbdlr. Derimod var Værdien af de tagne
fjendtlige Skibe meget betydelig. Alene de Priispcnge ,
som udbetaltes for Snetatens Priser, belob sig til omtrent
71/ 2 Million Rbdlr. SUlvmynt**'); men disses Bruttoværdi
hal' naturligviis været meget stnrre ; thi deraf afholdtes
f'l)rst Omkostningerne ved Bevogtningen af Priserne fOl'
og efter Priisdommen, ved Betterne og Auctionerne, Afgifteme iii Toldvæsenet og Procenterne til Stiftelser ug
den kongelige Kasse o. s. v. Saaledes Ieller man næppe
betydeligI, naar man anslaaer disse Prisers egenlligc
Værdi-til 12 Millioner, og eftcr det Forhold, hvori Kapernos
Priser stode til S åetatens, kunne hine vel ansættes iii
omtrent 8 Millioner, saa at alt Prlisgods under selve
Krigen vel har havt en Værd! af' omtrent 20 Millionel'
Rigsbankdaler. Imidlertid har Fjendens Tab dog maaskee
ikke værrl saa stort, da de erobrede Skibe og Ladninger
paa G,'und af de hnie Priser, hvori alle fremmede Varer
gives Antallet af de til Slutningen af 1809 i England condemnerede Skibe til 933; deraf vare de 600 tagne filr Krigens
Udbrud.
*) Proclamn i Tillæg til "den danske Statstldende" 1C)O/mG og 02/180 0 ,
*-) Nemlig 16398532 Rdlr. Dansk Courant, 381605 Rdlr. SlesvigHolsleensk Courant, 1088453 Rbdlr. Navneværdi, 187246 Rbd.
Slilv og 445096 Rbdlr. norske Rigsbankpenge Navneværdi (Adm
Areb.), Heri ere ogsaa Priispengene for de erobrede 19 Krigsfartllier (lJenlmod I/~ Million Rbdlr.) lnubefauede.
(38 *)
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dengang stode hos os, realiseredes iii el slOrl'e Belåh
end deres virkelige Værd i England.
Dog er det ikke Hensigten al tillægge SUmagten
Æren for det heldige Udfald af denne Sammenliguing.
Vistnok er det al Ære værd, at . vore Skibe kunde lage
et saa betydeligt Antal Priser fra de i Ahnindelighed
stærk t bevoglede brittiske Haudelsflaader ; men Æren for ,
at Fjenden ikke erobrede flere, var ikke SUllIagtens. Det
havde en anden, en sergelig Grund, nemlig den, at saa
godt som al Handel var standset. Englænderne vare
HCI'I'el' i alle Farvande, saa at vore Handelsskibe , naar
de ei vare Iorsyuede med engelske Liceuces, ikke turde
vove sig ud, og en stor Deel af de værdifuldeste blandt
disse havde Fjenden alt laget ('1)1' Krigserklæringen. Tage
vi nemlig disse sidste med i Beregningen, da bliver Udfaldet et ganske andet. Som det næsten eneste neutrale
europæiske Flag valede nemlig dengang Dannebroge paa
alle Have, og vor Handelssotart val' vist paa sit hUiesle
Standpunkt, da Englands Overfald fandt Sled. Medens
der kun var 67 Skibe og Ladninger, som li ved Krigens
Udbrud kunde anholde, havde derimod Engtænderne bemægtiget sig, som ovenfor hemærket , ikke mindre end
600 af vore Koffardiskibe, inden de erklærede Krigen ,
og disses Værdi el' hos os anslaaet til 18 Millionel' D. C.
eller 30 Millioner Bbdlr.v) l det engelske Parlament el' Nettoværdien kun angiven til 14'/2 Million Rbdh'. (S. 533-34),
en Forskjel, der imidlertid ikke el' sau SIOI', som den
"ed fOr'ste Oiekast synes, naar man tager Hensyn til,
deels at Priisomkostningerne i England ere endnu stnrre
end hos os, deels at mange af Skibene laae længe under
Embargo, fUr de bleve priisdnmte, deels endeligt at Varerne
ikke udbragtes Iii den Værdi, de kostede os.
*) Natbanson S, 819,
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Medregnes endvidere det Tab al' 16 Millioner, som
Kjobenhavn led ved Beleiringen 1807 (S. 469),.. og den til
24 Millioner anslaaede Flaade med dertil horende Materialier (S, 460 - -8), vil vort Fædrelands materielle Tab
ved tIenne Krig dog overstige Fjendens med omtrent
50 Millioner Bigsbaukdaler. Desuden lcd Danmarks og
Norges Indbyggere betydeligt ved den standsede Handel
og ved Paplirspengene , og naar endvidere tages i Betragtning, at ikke blot Helgoland gik tabt, men ogsaa
det Brorlcrbaand, der saa længe havde omslynget Rigerne,
blev sonderrevet som FOlge af denne ulykkelige Krig, saa
maa det desværre indrummes , at vort Tab var uhyre og
langt storre end Fjendens.
Den 14de Januar 1814 endtes Krigen ved den i Kiel
sluttede Fred. Herved adskiltes desværre den dansk-norske
Marine; som i over 400 Aar broderligt havde kæmpet
under Dannebroge; men seile vi end siden hver under
sit Flag, ville vi dog ligesom vore Fædre stedse være
rede til freidigt at o/li'e Liv og Blod for Fædrelandet og
være Guds og Kongens Bud lydige.
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lSlldl·agoncn . "
:
.' 44.
SUhestcn 348, 358,359,375, 376,
394.
SUOI'men, )j'l·egat. . . . .. -14, Il8,
see GjUttalejon.
SUOI'mcn, Kongejagt 509, 527,
594.
SUnderup . . . . . . . . . . . . . . .. 426 .
SUrensen
585.
SUriddercn 32, 33, 41, 44, 53,
fil, 85.
Tais . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 53.
Tartar 522, 523, 551, 558, 559,
560, 561, 563, 567.
Tartarus
540.
Taube , Grev . . . . . . . .. . .. . 223.
Tallbc, Schoutby nacht . . . . . 57.
Taylor. Sil' Brooke
41'7.
Telleqvist , v•........ 557, 566.
Tengnagel, )j'abritills v.... 359.
Terlll>ichore . . . . . . . . . . . . .. 337.
Terror. . . . . . . . . . . . . . . . .. 361.
Tessin , Grev......... 9'1, 200,
Tettenbol'D, v•........... 588.
Thambsen . . . . . . . . . . . .. 26, 55.
Thaysen . . . . . . . . . . .. 552, 553.
Thesiger, Sir Frederik 385, 386.
388.
Thetis . . . . . . . . . . . . .. 311, 519,
ThiCl's 339, 350, 352, 353, 390.
397, 410.
Thomal>
548, 549.
Thompson, Sir 'fhomas
Boulden . . . . . . . . . . . . . .. 360.
Thor
553, 5M, 594.
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" 311. Udstrllm .. .•..... .. . . . ,' 70.
359, 385, 386. Uldall . . , . . 356, 387, 3~5, 544.
,
26, 55.
528, 529, 530. U1f~ldt
27, so.
358, 375, 394, Ulr~c
153, 160, 161, Ulrika Eleonora, af Sverrig 99,
21l1, 211.
198.
Ticklcr
, 525, 526, 593. Ulysses . . . . .. 69, 73, 102, 114.
36.
'l'igl'ess
,
437, 527, 593. Unbehagcn
Tillard . . . . . . . . . . . . . . . . .. 515. Unbehawen , see Crunhawen.
, . . , " 27, 56.
Tomlel'en 26, 39, 40, 102, 101, Unge, v
110, Ul. Untzen, v. . . . . . . . . . . . . .. 106.
'l'op .. .. , ,. 503, 50!, 506, 507. Urgent .... , . , .... " .. , . 437.
Tostrup
,
507. Utfall .".. ... ... ....... 108.
TOI'denskjold, see Wessel 21,40,
, . . ,. . 50:), 501.
65, 68, .69, 70, 71, 72, 73, 74, Vangual'd
, . 350.
79, 80, 81, 82, sa, 81 , 85, 86, Vansittart
, ", . . . 53.
87, 88 , 89, 90 , 91. 92. 9a, 91, Vålkolllstcn
87.
95,97, 99, 101, 102, 104, 105, Vedel, Grev
roe, 107, 108, 109, 110, III, Venden. . . . . . .. 26, 56, 57, 59.
, . . . . . . . . . . 28, 57.
112, 113, 114, 115, 1I6, U7, V erde~
, . . , . . , ..... 437.
214, 228, 306. 335, 362. Vcsuvius
355, 379.
Tomqvist29, 39, 51, 57,70,73. Veteran
,
69, 71.
Totty
"
,
351. Vindhunden
442, ·113, 471.
Trampe, Greve af
" 427. Voigt, v
,
361.
Trek ron el', Batrcrl et 216, 287, Vulcanu
310, 345, 316, 3-17, 318, 319, Yosbeln 44,53,81,82,84,65,92.
360, 365, 367, 372 , 37·'1, 375,
376, 377 . 378. 380,' 382 , 383, Waehtmeistcr, Linicskib. . 27.
384, 385, 386, 389, 391, 10-1, Wachtmeistcr, Grev tiarl
Hans 27, 47, 48, 49, 50, 6-1,
406, ·107, 408, 117, 125, 426,
436, 445, ·15 1.
74, 116.
TI'okl'ooer, (gamle Batteric) 191, Wachtmeislcl', Gl'ev Hans
Trekroner, Linieskib 359, 359, a87.
(den Ældre] U, 17, 27, 28,
T re Cronor
28, 29.
30, 31, 38, 39, ·10, 41, -12, 13,
Tre Lllver, Linieskib
26, 76.
4-1, 46, 116, 169.
Tl'e Lllver, Linieskib 150, 151, 'Vager , Sil' CllDrles 141, 1J2, 1·16.
161, 199. Wagrien 357,358,359, 3tH, 368 ,
369, 370, 371, 381, 392, 393.
Tresehow 167, 168, 193,201,205,
" . . . . . .. 26.
207, 230, 232, 23-1, 235, 237. Walchendorf
551, Waldemar
" .. 429, 119.
TI'ibune
, . . . . . . . . . .. 360.
'l'riton
" 319, 403, 428, 465. \\r alker
Troj el, ~'. . . . .. 25, 3i, 40, 56. Waltel'stol'lr, C
369.
'l'I'omp
,..........
6. Waltersto...r, E. ~'. v" 398, 399,
Tscherning, v
452.
412, 443, 462 , 463, 470, -171,
Turbulent
, , . 528, 529, 593.
·172, 473.
Turesen
160, 16!, 191 WaltCI'stol'{f, G. . . . . . . , ' 24.4.
Tuxen, N, H, 546, 547, 552, 553. Warberg
, " 33, 106, 117.
Tuxen, P. M
479, Warren
, , . . . . . . . . . . . 541.
355.
Tyler
"
355. Warl'iOl'
'l'llnder, C•. . . ,
, 69. Wecke.. . .. . .. . .... . .... 55.
Tllnder, C, F •. ,
,
266. Wegener . . . . . . . . . . . . . . .. 564.
Tllnder, M. C.L. ~'. 69, 71, 72, 102. Wegerblllff
, 192.
TlIoniog . , . . . .. , . . " 591, 594. Weir
,
579.

Thorvaldsco
Thun, v•.. ,
,
TllUoder . . , 437,
TIIIII'a, A. de ...
Thura, D. de 152,

613
' S ide

Wellington, Hertug af 41'7, 449,
462.
Wenden, svensk Llnleskib 27,57.
Wel'lIfeldt •••..... o
oo. 28.
Wessel, v. . . . . . . .
. ... 90.
Wessel, P. J. 24, 40, 014, 15,
47, 49, 51, 58, 62, 64, 65;
see videre Tnrdellskjold.
WesBeling ..... . . . . . . . .. 69.
WeBterholtz, v• .. . . . o.. o. 37·1.
WestmBnland . .• .... .. :t'7, 57.
'Vibe .. oo. . . . . • . . . . . . 26, 74.
Wiblingen
"
56.
'Viborg
, 360, 427.
Wlgelsen . . . . . . . . . . . 554, 569.
Wilde
o. o
359.
'Vilhelm af Oranlcn . . . .. .
4.
'Vilhelmine, Galei .. .. .. .. 106.
'Villebloandt . . . . . . . .. 238, 240.
Willemoes 357, 373, 374, 300,
503, 5N, 507.
"'iii emil . o. . ooo. .. . o. . . o 0105.
'Ville!'
73.
Willumsen
405.
Willlter oo. . 26, 33, 34, 56, 68.
Winrkl er o
o. . . .. 426.
'Vindvaldto o. . . . . . . . . . . .. :35.
WinslOv o
oo
o. . . 453,
Winterfeldt . . oo.. o., 458, 401.
'Vitduvcn . . . . oo. . . . . . . .. 36.
" 'ilh .
536, 5J4, 551, 575.
Withworth, Lord . . . o 338, 350.
Wleugel, C. o•. . . . . o. . . .. 'J26.
o

••

o

••

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o ••

•

•

•

o

.

.

Side

WleugelJ J. P•. .. o
476.
Wleugel, P. J
428, 447.
WOdl'olf, H. J
oo 90, Ul.
wea-eu, J. C.
52.
Wrangler
:i86.
W.'eden, Guld . . o
69, 73.
'Vreden, Galei. . . . 82, 83, 114.
Writt
587.588.
wuur.
426, 417, 418; 525,
527, 514.
Wullf, E. o. . . . . . . . . . . • . . 91.
Wullf, N• . .. o' o
360.
weur, P. }<'. 487, 523. 52-1, 525.
'VuUf, R• ... . . . .. . .. .. . . 394.
W ulfsen . o•...... . .... o. 535.
Wædelee . o. . o
o. . o 391.
o 416.

Voung
Zahrtmann . o. . . 375,
Ziebra
o. . . . . ..
Zellhyr o.. , . . . . . . . . .
Zenthen
o
o. .
Ziervogel
o. . o

578,
361,
361,
427,

580.
137.
365.
418.
266.

o. oo. . .. 218.
o. oo
·137.

lllll'boe . .. o. o
JEtna . . o. o

91and o
oo. . . 54, 56.
Oresund '.. .. ... . . . ..• . . . 425.
Ql'nen
o. . o 35, 11, ,17, ll8.
Osel.
56, 59, 65.
o

••

o

•

•

•

••

Rettelser.

Side 9, Linie 12 f. o. hnnoversk, læs . hannoverske.
26, 13 f. n. C. T. Cal'l, læs: C. T. Carlsen.
34,40, Linie 12, 13 f. o. F. Trlljel, læs: F. Troje\.
55 , Linie 12 f. n. saaledes , læs : saa,
87,
8 A. Daniel, læs: A. Danielsen.
97,
10 4 Vagttaarne , læs: 14 Vagttaarne.
1I3, 1I4, 1I9, Linie8, I~, 6 f. n. St. Johannes, læs:
JohannelI den Gamle.
123, Linie 4 f. n. Overkanonerne , læs : Overkanonererne.
147,
IO f. o. Forestaaende , læs: Foregaaende.
9 -- 20de Aar, læs: lade Aar.
175,
381,
16 f. n. Vanterne , læs : Vantene.
395,
2 f. n. alle bleve, læs: alle senere ble ve.
405,
II f. o. fordi at Fiseher , Iæs ; fordi Fiseher.
405,
5 f. n. Hbd., læs: Rdlr.
411,
7 f. o. deres, Ims : dens.
529,
14 f. n. udnævnte, læs: gav .
559, nedeste Linie Mllhleustedt, læs: Mllhlensteth.

