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FORORD
foreliggende Værk er i det væsentlige bygget over
samme Plan som Kay Reinhards) Haandbog i almindelig Søkrigshistorie e. Dels maa denne siges at have staaet
sin Prøve som Haandbog, og dels kræver de to Værkers
sideordnede Emner og fælles Maal ensartet Behandling.
Det ligger imidlerlid i Sagens Natur, at det foreliggende
Værk behandler danske Forhold og Søkrigsbegivenheder
mere indgaaende end andre nordiske Forhold, og at disse
sidste behandles i en kort og mere oversigtsmæssig Form.
Værket er overvejende udarbejdet efter trykte Kilder.
Den historiske Ramme skyldes de store historiske Værker,
der er udkomne i den seneste Tid - særlig ) Danmarks
Riges Historie- og »Sverlges Historia« - , medens den søkrigshistoriske Del i meget væsentlig Grad støtter sig paa
H. G. Gardes, H. D. Linds og Generalstabens Værker. Hertil kommer det righoldige Materiale af udenlandske sø krigshistoriske Værker Unger, Gyllengranat, Kirchoff og
Anderson - samt talrige historiske Monografier. En bearbejdet Fortegnelse over Kilder vil findes som Bilag.
Ligeledes findes som Bilag en Række kortfattede Biografier, som det anbefales at sammenholde med Teksten
under Gennemlæsningen. At de er udskilte, søger sin Grund
i en Stræben efter Overskuelighed ved Siden af Ønsket
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om at danne en mindre Samling af Biografier, der kan
benyttes til Efterslagning uafhængig af Teksten. Kilderne
til disse Biografier er i overvejende Grad »Dansk biografisk
Leksikonc sammen med svenske, hollandske og engelske
Værker af samme Art.
Da den danske og norske Flaade indtil 1814 optraadte
under samme Flag. er Udtrykkene »danske og »Dan mar k c
gennemgaaende anvendte til at betegne »dansk-norsk e og
»Danmark-Norgee , og da Danmark efter 1814 er den eneste
nordiske Magt, der har været indviklet i Krig, er fra 1814-64
kun den danske Marines Udvikling skitseret.
Det til Bogen knyttede Kortmateriale maa kun betragtes
som en Række Skitser. Det er udarbejdet paa Søkortarkivet
af Tegner Simonsen samt af Løjtnant Ulrichsen. Retskrivningen af Navne er holdt i Overensstemmelse med Registeret
til Danmarks Riges Historie, og Afvigelser er kun foretagne
derfra, naar f. Eks. Søkortenes Stavemaade er en anden.
Til Slut retter Forfatteren en Tak til de mange, der
har hjulpet med Raad og Daad, samt en særlig Tak til
Geheimerath, Professor Dietrich Sch åfer for mange gode
Vink, til Kaptajn af Flaaden Hector Kiær, der med stor
Interesse har gennemgaaet Manuskriptet og retledet Forfatteren paa mange Punkter, og til Intendant G. E . Nielsen,
der har udført den vanskelige Korrekturlæsning.
København, i November 1911.
FORF.
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FØRSTE AFSNIT

Vikingetiden
(til 1066).
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A. Søvæsenets Udvikling.
Almindelig Oversigt, Søfart og Søhandel,
Utvivlsomt er Søfarten gammel i Norden - hvor gammel
kan imidlertid ikke afgøres. Man kan slutte sig til, at der
har været en livlig Færdsel paa Søen i Sten-, Bronce-, og
Jærnalderen, men ud over Kystfart har den neppe strakt sig.
I hele den lange Periode for og efter Kristi Fødsel, hvor
Grækenland og Rom udviklede sig til blomstrende Sømagter,
hviler der et tæt Slor over Forholdene i Norden, og først paa
et meget sent Tidspunkt træder de nordiske Nationer ud af
Mørket, men deres Sømandsdygtighed staar da paa et saa
højt Standpunkt, at det røber lange Tiders Erfaring.
Saaledes som Forholdene i Oldtiden var i Norden, maa Søfarten tillige have været en Nodvendighed. De tre nordiske
Rigers Naturforhold ligefrem tvang Folkene ud paa Havet,
idet dette som Transportvej stod langt over Landet med de
ubanede Veje og vildsomme Skovstrækninger. Netop i dette
Forhold haves Forklaringen paa, at Skaane fra gammel Tid
geografisk horte til Danmarks Rige. Med dette kunde man
let vedligeholde Forbindelsen over det smalle, sejlbare Sund,
der snarere forbandt end skilte, medens Vejen til Sverige gik
gennem Smaalands ode Stenørkener.
At Søfarten ikke har været en blot og bar Kystfart, ses
af Beretninger om Anglemes og Sachsemes Tog til England i
det 5te Aarhundrede efter Kristi Fødsel, men forst ved Vikin-
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getogenes Begyndelse (793 e. Kr. F.) faar det undrende Europa
at se, hvad der boede i Nordboerne.
Vikingetogene, der fra en ringe Begyndelse snart svulmede
til en rivende Flod, var i Virkeligheden en Form for Folkevandring og Kolonisering. I de forste Halvhundrede Aar er
Togene at betragte som Rekognoscering, men i de følgende
Par Hundrede Aar kan man følge planmæssige Stramninger,
hvorefter de ledes, for sluttelig at se dem ende med de angrebne Landes Besættelse. I sig selv er Togene en sømandsmæssig Daad af høj Rang, men i deres Spor følger den fredelige Handelsmand, saaledes at de ikke alene krigsmæssig
men ogsaa kulturelt og kommercielt bringer de nordiske Lande
i Forbindelse med Omverdenen. Selvom Kolonierne ikke bevaredes, ledede Samkvemmet med de fremmede Nationer dog
nye Stramninger ind, der kom baade Skibbygningskunst,
Vaabenkonstruktion og mange andre Grene af Erhvervslivet
til Gode.
I Hovedtrækkene fulgte de nordiske Lande hver sine egne
Veje ud i det fremmede. Danske og Nordmænd gik i Hovedsagen vesterpaa - "at fare i Vesterviking" - , men Nordmændene drog i særlig Grad til Shetlandsøerne og Irland.
Danerne og Nordmænd i Forening fulgte Jyllands Kyst og
naaede derved Holland, England og Frankrig. Efterhaanden
som Togene voksede, naaedes Spanien, GibraItarstrædet gennemsejledes, og Afrikas Kyst hærgedes for endelig ved Italiens
og Grækenlands Kyster at møde de østerfra kommende Vikinger. Disse var hovedsagelig Svenske.
Farten denne Vej - "at fare i Austrveg" - gik først til
Rusland, hvor Rurik grundede det russiske Rige 860, derfra
gennem Nevaen ind i Ladogasøen, over Novgorod ad Lovatfloden til Dvina, idet Skibene blev trukne over Land. Fra
Dvinaen gik Farten ad Dniepr til Kiew og fortsattes nu
under store Anstrengelser ("de syv Vandfald ved Dnieprs
Knæk") ud i Sortehavet, til endelig Konstantinopel naaedes.
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Desuden gik Togene ad Volgafloden til det kaspiske Hav for
at ende i Bagdad. Vestens og østens Vikinger mødtes saaledes i Middelhavet og bestyrkede Datidens Opfattelse af Europa som en ø.
I næsten tre Aarhundreder fortsattes Vikingetogene (7931066), og de ophørte først, da Europas Kystbeboere lærte at
møde Vikingerne til Skibs med disses egne Vaaben. Dog gik
eventyrlystne Nordboere ogsaa paa Opdagelsestogter ud i de
aabne Have. Saaledes opdagede Svenskeren Garliarr Island
og efterfulgtes snart ad denne Vej af andre, af hvilke Floki
Vildgertiarson var den første, der tog Ophold paa øen. Over
Island naaedes Grønland 983 af Erik den Røde, Kolonier grundedes, og et Samkvem opstod mellem Island og Grønland.
Erik den Rødes Søn, Leif den Lykkelige, fortsatte Opdagelsesrejserne og naaede Aar 1000 til Nordamerikas Kyst (Labrador,
Nova Scotia), som benævntes Vinland. Amerikas Opdagelse
førte dog ikke til nævneværdig Samkvem, og ingen Kolonier
grundedes dersteds, ligesom ogsaa Kolonierne paa Gronland
snart ødelagdes. Først under Frederik II og Kristian IV genoptoges Farten paa Grønland.
Ogsaa mod selve Østersøens Kyster foretoges der Vikingetog, men disse havde nærmest til Hensigt at anlægge Støttepunkter for fremtidig Handelsforbindelse. Togene mellem
Vikingenationerne indbyrdes var kun sjældent vellykkede og i
Almindelighed kun lidet lønnende. Landene var i Besiddelse
af en fast maritim Organisation og mødte Angriberne med
lige Styrke, men overfor de af østersølandene, hvor Søfarten
ikke blomstrede, havde Vikingerne bedre Held med sig. Dette
var f. Eks. Tilfældet med de vendiske Lande, og her anlagdes
bl. a. det bekendte Jomsborg. Oprindelig grundet som Støttepunkt for Handelen udviklede det sig til den bekendte Krigerrepublik.
N?rdboerne vovede sig som Regel paa deres Farter ikke
bort fra Kysterne, dertil var deres Fartøjer dels ikke egnede,
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dels ikke provianterede, ligesom de ofte var overlastede med
Folk. Af navigatoriske Kundskaber besad de faa eller ingen.
Polarstjernen gav dem Verdenshjørnerne, Farten bedømte
de efter Bovvandets og Landets Tilstedeværelse og Retning
ved at slippe fangne Fugle løs. Helst undgik man Sejlads
om Natten, idet man slog Lejr i Land.
Alt i alt finder man saaledes en rig Søfart i denne Periode,
Krigstog udføres over Søen, Opdagelsesrejser saa dristige som
nogen fuldføres, og Handelsskibene begynder at pløje Havene.
Men trods alt bliver det varige Handelssamkvem kun ringe,
idet Sørøveri og anden Uro paa Havet lægger sig derimellem.
Mægtige Impulser var der dog meddelt de nordiske Riger, og
de stod rede til i de kommende Tider at udvikle en betydelig
Søfart, saa snart roligere og mere afklarede Forhold vilde
indtræde.

Skibene.
De første sikre Efterretninger om Nordboernes Fartøjer har
vi i den saakaldte "Nydamsbaad". Denne var ca. 23 m lang,
ca. 4 m bred og roedes ved 14 Par 4 m lange Aarer. Baaden
var ikke overdækket og førte ingen Sejl. Sandsynligvis har
denne Baadtype været det almindelige Samfærdselsmiddel
omkring 500 e. Kr. F.
De bedste Oplysninger om Vikingernes Fartøjer faas
imidlertid gennem de i den nyeste Tid foretagne Udgravninger af Gravhoje i Norge. Herved fremdroges i 1880 det saakaldte "Gokstadskib" og i 1903 "Osebergskibet", begge velbevarede Fartøjer sandsynligvis fra Aar 800-900. Osebergskibet
frembyder mindst Interesse, da det sandsynligvis kun har
været en mindre Lystjagt, Gokstadskibet har derimod utvivlsomt været et Krigsfartoj.
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Længde

DybBredde gaaende

Deplacement

Gokstadskibet

23m

5m

1,1 m

30 Tons
(med 40 Mand)

Torpedobaad
af II Kl.

24m

2,7 m

1,2 m

25 Tons

Gokstadskibet*), der som det ses af Tabellen uærlig har
samme Dimensioner som en 2den Klasses Torpedohaad, ligner tillige Nydamsbaaden i Bygningsmaade. Skibet er udrustet med 16 Par 5 1/ : m lange Aarer, er ikke overdækket og
har l Mast med Sejl. Roret er en Styreaare med Hammelreb
og er befæstet til "Styr"bords Laaiing. Gokstadskibet har
vistnok været et af de mindre Vikingeskibe og intet Langskib.
Langskibene er Rokrigsskibenes Kulmination i Norden.
De var ligesom Gokstadskibet spidsgattede men havde et
lavtliggende Mellemdæk med Rorbænke, høj Skanse ("Løftingen") og Bak. Forstavnen, der kaldtes "Halsen", var prydet med udskaarne Dyrefigurer ("Drager"), hvoraf Navnet
Drageskib. Under Bakken fandtes Forrummet, hvor de syge
og saarede fik Ly, og hvor tillige Vaabenkammeret fandtes.
MellemsLe Del af Skibet kaldtes "Krapperummet"; her befandt
Rorkarlene og Bueskytterne sig. For og agter fandtes ,,0serum", da Pumper var ukendte. Paa Skansen fandtes ofte en
Hytte til Høvdingen. Langskibene havde een Mast med Raasejl og kunde overdækkes med tjæret Sejldug mod Vejrliget
("tjældes"). Langs Rælingen sad en Skjolderække. dels til
Værn, dels til Forøgelse af Fribordet. Et drægformel Anker
benyttedes. I den senere Vikingetid, da Entring blev almindelig, byggedes Langskibene højere og med et Tømmer ovenpaa Rælingen, hvorved der kunde gaas fra for til agter. Ofte
*) I 1893 byggedes en nøjagtig Kopi af Gokstadskibet; den sejlede over Atlanterhavet til Amerika.
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fandtes ogsaa Porte i Skibssiden til Ind- og Udgang, og i
enkelte Skibe var Skibssiden endog jærnbeslaaet (Erik Jarls
"Jærnbarde"). Langskibene var ofte udstyrede med odsel
Pragt - Forgyldning, Silkesejl o. L
Skibenes Størrelse angaves som Regel ved det Antal "Sæder" - Aarebænke ("Sesser") -, der fandtes ved hver Side,
idet Aarebænkene ikke som Tofter gik tværs over Fartøjet
men var delt i to Dele. Ofte angaves Storrelsen i "Rum",
idet et Rum omfattede to lige over for hinanden stillede
"Sesser".
Hovedmassen af Flaaderne udgjordes af 20-Sesserne Skibe med 40 Aarer eller 20 Rum -, og et saadant Fartøj
var, efter forsøgsvise Beregninger fuldt udrustet, af 65 Tons
Deplacement. "Ormen hin Lange" skal have haft 34 Rum
(68 Aarer) og have været ca. 47 m lang i Kølen, Knud den
Stores Drage siges at have haft 120 Aarer (60 Rum). Hermed
er ogsaa Maksimum naaet; dog skal det bemærkes, at de
norske Skibe, grundet paa det urolige norske Farvand, gennemgaaende var større end de svenske og danske.
Medens Langskibet saaledes - med enkelte Forbedringer
- var Hovedtypen under hele Vikingetiden, fandtes der dog
ogsaa andre Fartøjer, f. Eks. "Askerne", hvor Vægten var
lagt i højere Grad paa Sejlevne end paa Aarefremdrivning.
Handelsfartøjerne var som Regel mindre og bredere ("runde
Skibe"). De var overdækkede for og agter, saaledes at Midten afgaves til Lastrum, og Fremdrivningen skete derfor næsten udelukkende ved Sejl. De benævntes "Knarer", "Byrdiriger" o. s. v.
Flereradaarede Skibe har aldrig været anvendte i Norden.

Besætningerne.
Vikingeskibenes Besætning bestod udelukkende af frieMænd, Trælle anvendtes aldrig.
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Høvdingen, der tit kaldtes Konge, var Fører af Skibet
eller af Flaaden saavel i militær som i maritim Henseende.
Roerne var bevæbnede og optraadte dels i Land, dels under
Entring som Krigere. I Forstavnen stod "Mærkesmanden"
tilligemed "Stavnboerne", de bedste og mest udsøgte Kæmper.
Et almindeligt Langskib førte neppe mere end 80-90
Mand - paa "Ormen hin Lange" angives Besætningen til
300 Mand -- , hvoraf Halvdelen var Roere, idet de lange Aarer
i de større Langskibe ikke kunde roes af 1 Mand. Gokstadskibets og Osebergskibets Besætninger har neppe oversteget
60 Mand.

Vaabnene.
I den første Del af Vikingetiden, da Kamp Skib mod Skib
kun sjældent fandt Sted, var Skibene kun at betragte som
Transportmiddel, og Krigerne benyttede derfor de samme
Vaaben som Krigerne i Land. I den senere Vikingetid er
dette Forhold ikke meget forandret. Vaabnene var derfor
Sværd, Spyd eller Økse, Bue eller Kastespyd; Skjold og
Brynje tjente til Dækning. Skibene har neppe nogensinde
været forsynede med Væder, men til at hage sig fast i Modstanderens Skib under Entring anvendtes Dræg, og mod en
mere højbordet Modstander benyttedes svære piggede, jærnbeslagne Bjælker med Hage i den ene Ende. Ved Hjælp af
disse "Stavnljaaer" eller "Slagbrande" krængede man Modstanderen over. Fodangler, Sæbe, læsket Kalk og brændende
Svovl kastede man over paa Fjendens Dæk før Entringen.
Blider anvendtes ikke om Bord i Skibene, derimod fra Land
imod disse. Til Beskyttelse for Mandskabet mod Pileskud
tjente Skjolderækken langs Rælingen; man paasatte ogsaa
Træskærme, "Viggyrdler", med Aabninger til at kaste eller
skyde igennem.
Norrlens Søkrlgvhlstorte.
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Organisation og Taktik.
Uden et udstrakt Søherredømme vilde Vikingetogene have
været en Umulighed. Da Angrebene paa de fremmede Kyster kun undtagelsesvis blev mødt med en Flaade, var dette
Herredømme altsaa ubestridt og i videste Udstrækning Vikingernes, og i Bevarelsen af det udviste de ofte stor Dygtighed. Under selve Operationerne mod Fjenden støttede Dele
af Flaaden ofte fortrinligt Hærens Operationer, dels ved selve
Landsætningen, dels opad Floderne som Flankedækning, medens de tillige dannede en sikker Basis at falde tilbage paa.
Vikingerne var trods alt kun i ringe Grad Søkrigere, Skibene
var kun Transporlfartøjer, og Krigernes Virksomhed udfoldede sig væsentligst i Land. Til virkelig Søkrig var deres
ofte overfyldte Skibe ikke egnede, og i de enkelte Søtræfninger, der forekommer i den første Del af Vikingetiden, var
Fjenden derfor som Regel den sejrende. Selv i den senere
Vikingetid, hvor det særlig gælder Kampene mod England
med dette Riges Undertvingelse som Maal, og hvor Sømagten
selvfølgelig er af allerstorste Betydning, er Kampene til Sos
kun faa, og Flaadens Opgaver er langt mere Transport og
Iværksættelse af Landgang end virkelig Søkamp.
Efter at Vikingetogene mod de ikke-nordiske Nationer var
ophørte, begyndte de lange indbyrdes Kampe mellem de tre
skandinaviske Riger, og under disse spillede Søkrigen en
større Rolle, men nogen strategisk Forstaaelse af Sømagtens
Udnyttelse ses kun sjældent. Søkampene optraadte ganske
isolerede, ofte uden mindste Tilknytning til Landkrigen, ligesom Forsøg paa at oprette et varigt Søherredømmø strandede
paa Skibenes lidet søgaaende Egenskaber og ringe Virkningsradius.
I Organisation og Mandstugt var Normannerne Mestre;
de store Vikingeflaader, der opererede mod Vesteuropas Kyster, var sammenarbejdede til et fast Hele, selv Forplejnin-
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gen udførtes ofte af særlige Proviantskibe. Nogen fast Krigsmagt, der kunde udskrives og møde efter bestemte Regler,
var derimod Vikingeflaaderne ikke; det var ikke Pligten men
Kamp og Eventyrlyst, der drev Krigeren ud paa Havet. Langsomt indordnede de nordiske Riger sig dog under en virksom
Udskrivning, saa snart det ikke længere var Angreb men ogsaa Forsvar det gjaldt.
Som Eksempel paa en fast Flaadeudskrivning efter et fastslaaet System skal nævnes Hakon Adelstensfostres Ledingslov eller "Balken", der skriver sig fra Midten af det lOde Aarhundrede. Efter denne Lov var Kysten delt i "Skibreder", der
hver skulde udruste eet Skib, hvis "Styrismand" udnævntes af
Kongen, og hvis Besætning fremkom ved, at hver Familie
skulde afgive hver 7de Mand. Skibene skulde være provianterede for to Maaneder, og hver Mand skulde være bevæbnet
med Økse eller Sværd. Fandtes ikke Søfolk nok, skulde Bønderne gaa med og da først de, der havde Folk til at passe
Gaarden . Herved fremkom 292 Skibe med 6350 Sessel' og ca .
13000 Mand. Hovedmassen (ca. 200) var 2O-Sesser, og ved
aarlige Inspektioner eftersaas, om alt var i Orden. Ved et
System af Bavneblus mobiliseredes Styrken.
Da Vikingerne af de ovenanførte Grunde kun i anden
Række var Søkrigere, gik deres Bestræbelser ogsaa henimod
at give Søslagene Karakter af Landslag. Entring blev Hovedformaalet, og man udnyttede aldeles ikke Skibenes Manøvnøvreevne men surrede dem tværtimod sammen. Kun undtagelsesvis udskilte man en Reserve eller anvendtes flyvende
Eskadrer til at virke mod Fjendens svage Punkter. Angrebet udfortes mod den ene af den sammensurrede Fjendes
Fløje, og til Angrebspunktet ilede stadig nye Kæmper fra de
andre Skibe; erobredes et Skib , kappede man det los fra
Linien.
Manøvrer for at frembringe taktisk Overlegenhed fandt saa
godt som aldrig Sted, dog var Krigslist hyppigt anvendt; man

e-
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skjulte -sit krigsmæssige Ydre ved at nedtage Krigsskibenes
Kendetegn - Stævnprydelser, Skjolde etc. - , eller man benyttede kun et ringe Antal Aarer,
Ofte stødte taktiske Hensyn imod Datidens strenge Æresbegreber og maatte i saa Fald vige . Man bortsendte nogle
af Skibene fra Kamplinien for at blive lige med Fjenden,
og Olaf Trygvasen vægrede sig f. Eks. i Slaget ved Svold ved
at lægge Stævnen af sit Skib "Ormen hin Lange" paa Linie
med Stævnen af de andre med dette sammensurrede Skibe.
Herved ragede det udenfor Kamplinien og kunde entres fra
to Sider.
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B. De vigtigste Søkrigsbegivenbeder.
De første Søkrigsoperationer, om hvilke vi ved nogenlunde Besked, er Vikinge- eller Normannertogene"), men
disse Tog er saa talrige, at kun de vigtigste nævnes.

a. Vikingetog mod Frisland og Frankrig.
Det første større Vikingetog mod Frisland fandt Sted 834
og efterfulgtes snart af flere, Antwerpen plyndredes, men
først 841 rettedes det første større Tog mod Frankrig. Begunstiget af Tronstridigheder mellem Kejser Ludvig den
Frommes Sønner styrede den første Vikingeflaade op ad Seinen til Rouen, og snart efter trængte andre Flaader op ad
Loire og Garonne. 845 gik en Vikingeflaade paa 600 Skibe
op ad Elben, hærgende Hamborg, og samme Aar naaede Vikingerne for første Gang op til Paris. 851 og følgende Aar
overvintrede nye Flaader i Seinelandet, andre naaede op til
Tours og Blois. Alle Forsøg paa at fordrive Vikingerne forblev frugtesløse, navnlig paa Grund af indre Splid i det franske Rige; først efter at Seinens nedre Løb i 7 Aar havde været
besat af Normannerne"), lykkedes det at købe dem bort. De
vendte dog atter og atter tilbage, som Regel sejrende over
Fjenden, idet intet Forsøg gjordes paa at imødegaa dem til
Søs. I Land rasede Kampen ofte heftigt, og man søgte ved
*) Vikinger og Normanner er under et de Navne, hvormed de fra Norden
udgaaende Vikingeskarer benævntes i største Delen af det kristne Europa.

J
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Fæstninger, Dæmninger og Broanlæg - som oftest uden
Held - at standse deres Fremtrængen og maatte da gribe til
idelig at tilkøbe sig Forlig for uhyre Summer.
I Aaret 880 og følgende Aar hjemsøgte Normannerne særlig Egnene omkring Schielde, Maas og Rhinen, de naaede op
til Aachen, Køln, Bonn, Trier og Coblenz og standsede først
mod svære Løsesummer. Den store Normannerhær, der havde
udfort disse Tog, drog nu over Land til Rouen, medens Flaaden begav sig sammesteds hen, og i Forening udførtes da et
Angreb paa Paris. Omkring 700 Fartøjer stævnede op ad
Seinen, medens Byen angrebes landværts fra af Kong Sigfred med 30-40000 Mand. Efter et glimrende Forsvar fra
Byens Side maatte Normannerne opgive Angrebet, da en stor
Hær nærmede sig til den betrængte Bys Undsætning, og mod
en stor Pengesum afstod de fra videre Foretagender mod
Paris og trak deres Skibe over Land udenom Byen for at
hærge i de indre Egne. Egnen om Paris forlod de imidlertid
først 889 efter endnu to mislykkede Angreb paa Byen.
Normannertogene mod Frankrig begyndte nu at aftage,
idet Kampen imod Invasionen gennemgaaende optoges med
mere Held, men i Seinens nedre Løb opholdt der sig dog
stadig Vikingeflaader, som det ikke lykkedes at fordrive. Vikingerne satte sig derefter som Maal at vinde Land og bebygge det og blev heri imodekomne af Kong Karl den Enfoldige, der afstod Normandiet (911) til Høvdingen Rollo i
den Hensigt derved at skabe et Bolværk mod nye Vikingeskarer, Dette lykkedes ogsaa, hvorefter Normannerne i Løbet
af kort Tid gik op i den franske Befolkning, uden at deres
Hjemland flk væsentlig Nytte af Normandiet som Koloni
betragtet.
Vikingetogene mod Loire og Garonne var allerede tidligere
ophørte, da Normannerne her havde mødt kraftigere Modstand end i Egnene om Seinen.

15

b. Vikingetog mod Spanien og ind i Middelhavet.
I Aaret 844 begyndte Vikingeskarerne at angribe Spanien.
Angrebet paa Asturien blev vel afslaaet, men baade Lissabon
og Cadix blev haardt medtagne, Sevilla erobredes endog delvis. I det mauriske Rige var Forholdene imidlertid anderledes end i det slet regerede Frankrig; Angriberne gik derforefter at have hærget Marokkos Kyster - hjem, og da de vendte
tilbage (859-61), var Forsvaret organiseret saa fortræffeligt, at
alle Angreb mislykkedes. Anførte af Regnar Lodbrogs Sonner
satte Normannerne sig da, efter at have hærget Marokkos
Kyst og de baleariske Øer, fast paa Sydfrankrigs Kyst, der
blev Basis for deres videre Fremtrængen.
Paa deres følgende Tog hærgedes Pisa og Byen Luna (ved
det nuværende Spezzia), som Normannerne fejlagtig antog
for Rom; paa Hjemvejen led Flaaderne ofte meget af Storm,
haardt lastede som de var med Bytte; saaledes sank over 40
Skibe ved en enkelt Lejlighed i Gihraltarstrædet.

c. Vikingetog mod England, Irland og Skotland.
Paa deres Vej ud i det aabne Hav naaede Vilungerne først
til England, og det første Vinkingetog, der overhovedet foretoges, var rettet mod Holy Island, hvor Linaisfarne Kloster
hærgedes Aar 793. Herefter fulgte Togene mod de britiske
Øer Slag i Slag og som Regel med heldigt Udfald. Vikingerne satte sig fast i Themsmundingen, og snart udvidedes
deres Herredømme helt op til Tynen, Ogsaa mod Irland
rettedes Plyndringstogene. særlig blev Dublin haardt medtaget.
Fra blotte Plyndringstog forandredes Vikingernes Færd
snart til en planmæssig Erobring. Togene mod det øvrige
Europa formindskedes, og den saakaldte "Store Hær" dannedes og opererede med dette Formaal for øje. Snart var
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hele Østangel og Northumberland i deres Hænder og samledes
til eet Rige, "Danelagen", men i de sydlige og vestlige Provinser salte Kong Alfred den Store imidlertid Bom for deres
Fremtrængen, dels ved Fæstningsanlæg, dels ved offensiv
Optræden af en efter normannisk Mønster ordnet Flaade,
ligesom han, da Angrebene var tilbageslaaede, traadte i ven skabelig Forbindelse med Normannerne.
Under Alfred den Stores Efterfølgere - særlig Edgar trængtes Normannerne langsomt tilbage, Østangeln tilbageerobredes, og paa flere Steder blandede Normannerne sig
med den angelsachsiske Befolkning. Edgars Ledingsflaade
paa 3600 Fartojer holdtes stadig rede og viste sig hvert Aar
ved Kysterne, saaledes at ikke et eneste Vikingetog fandt Sted
i hans Regering (959-75).
Men omkring 980 begyndte Vikingetogene atter og fortsattes med usvækket Kraft under Ethelred den Raadvilde,
der maatte skaffe sig Luft ved Udredning af uhyre Pengesummel'. Aar 994 angreb en stor Flaade under Svend Tveskæg
og Olaf Trygvason London; ganske vist lykkedes det dem ikke
at erobre Byen, men Hæren satte sig fast og overvintrede i
Wessex. Man regner, at Befolkningen i Aarene 991-1014 i
Penge alene udbetalte over 158000 r til Normannerne; heri
er ikke medregnet den Skade, Landet led, og som naturligvis
var mangefold større. Saaledes forberedtes Englands Erobring langsomt men sikkert. I Aaret 1013 sejlede Svend Tveskæg derover med en stor og overmaade prægtig Flaade fra
Danmark. Støttet af Beboerne i Danelagen fordrev han
Ethelred, men Normannernes Fremgang ophorte snart ved
Svend Tveskægs Død. Hans Efterfølger Knud den Store
fuldendte imidlertid sin Formands Værk, idet han sejlede til
England med en Flaade paa 200 Skibe. Snart havde han
tvunget Kong Edmund til at dele Landet med sig, hvorefter
han ved dennes Død blev Konge over hele England, 1016. Vi-
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kingetogene nærmede sig nu deres Afslutning, og de Danskes
Herredømme ophørte atter ved Knud den Stores Søn Hardeknuds Død, 1042. Harald Haarderaades Tog 'til England 1066
er det sidste Vikingetog, hvorom vi hører.

d. Norden til 1066.
I den storste Del af Vikingetiden rettede de nordiske Folk
deres Anstrengelser overvejende paa Erobringer og Hærgninger udenfor de hjemlige Farvande, hvorfor Sømagten kun
i ringe Grad udfoldede sig i deres indbyrdes Kampe. Dog
foretoges Tog til Østersøens Sydkyst, hvor man traf det Folkeslag, der har spillet en saa stor Rolle i Danmarks Historie,
Venderne.
Det vendiske Folk, der var splittet i mange Stammer,
boede i hele Landstrækningen fra Weichselfloden til Holstens
Østkyst. Da Landet var rigt paa Landbrugsprodukter, og da
Venderne i ringe Grad var Handelsfolk, sikrede de nordiske
Folk sig Havne, hvorfra Handelen uhindret kunde drives,
som f. Eks. Byen Julin ved Oderens Munding, (der hvor nu
Wollin ligger), og hvor det berømte Jomsborg fremstod.
Jomsborg anlagdes 960 af Harald Blaatand og blev snart
en betydelig Handelsplads, hvorfra dansk Herredømme hævdedes over de omliggende Egne, og Borgen befolkedes med
et Samfund af udsøgte Krigere.
Havnen var saa stor, at den kunde rumme 300 Langskibe.
og beskyttedes af en Dæmning, hvis Aabninger kunde lukkes
med Jærnporte.
Fra Jomsborg udgik mange Krigertog. men de strenge
Love, hvorpaa Mandstugten hvilede, slappedes efterhaanden,
og efter Slaget i Hjørungavaag mistede Jomsborg ganske sin
Betydning.

J'--
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Slaget i Hjørungavaag*) Aar 986.
Ved et Gravol havde Sigvalde Jarl i Jomsborg lovet
inden 3 Aar enten at dræbe Hakon Jarl i Norge eller fordrive ham fra hans Rige. I December 985 drog Jomsvikingerne afsted med 60 store velbemandede Skibe, hærgende
og brændende langs Norges Kyster. Ved Efterretningen
herom stævnede Hakon Jarl sin Flaade til Mode i Hjørungavaag; han fik i alt samlet 180 Skibe - større og
mindre - , inden Fjenden ankom, og lod Skibene surre
sammen Side mod Side. Yderst paa hojre Floj laa Erik
Jarls "Jærnbarde" med jærnbeslaaet Lonning og Skibsside. Sigvalde Jarl angreb straks og trængte den norske
venstre Floj tilbage, indtil Erik Jarl med nogle Skibe fra
højre Fløj genoprettede Ligevægten og endog naaede .tilbage i rette Tid til at hjælpe højre Fløj, der var haardt
trængt. Efter en overordentlig heftig og blodig Kamp,
hvor Jomsvikingerne generedes meget af en voldsom Haglbyge imod sig, flygtede disse med et Tab af 25 Skibe.
Jomsborg forvandt aldrig dette Tab, hverken materielt
eller i Folkenes Omdømme. Slaget ved Svold 9/9 Aar 1000.
Kong Olaf Trygvason havde fordrevet Hakon Jarl
og opkastet sig til Herre i Norge. Fjendskab mellem ham
og hans Svoger, den danske Konge Svend Tveskæg, blev
Udgangspunktet for et Forbund mellem Svend Tveskæg,
Sveriges Konge Olaf Skøtkonning og Hakon Jarls Son
Erik Jarl med Norges Erobring som Maal, Angrebet skulde
rettes mod Norges Ledingsflaade, der - 60 Langskibe med
Smaafartøjer og Tros - var paa Togt til Venden.
Som Spejder for de forbundne optraadte Jomsborgs
Hovding, Sigvalde Jarl, og ved hans Hjælp og Dobbeltspil
*) Lidt Syd for Aalesund.
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blev Olaf Trygvasen opholdt saa længe, at Besætningerne
paa nogle af de norske Skibe blev utilfredse og sejlede
hjem. Sigvalde Jarl skulde selv med 11 Jomsvikingeskibe
ledsage og lodse de rigtlastede Skibe klar af Rugen. Kommende fra Venden med Sigvalde Jarls Skibe i Spidsen stod
Olai Trygvason op langs Riigens Vestside, hvor de allierede laa skjulte bag Hiddensees Nordspids - ved den nu
forsvundne ø Svold - , 80 Langskibe stærke (60 danske,
15 svenske og 5 norske). Den norske Flaade, der gik meget
spredt med Kongeskibet i Queuen, var næsten passeret
Stedet, da Angrebet faldt, og kun et Mindretal kunde derfor
samles og sammensurres. I Midten lagdes Kongeskibet,
den berømte "Ormen hin Lange", med sine to Sekundanter,
"Ormen hin Korte" og "Tranen"; Agterstavnen paa Kongeskibet var paa Kongens Bud lagt paa Linie med ae andre
Skibes Agterstævne, og mod dets da stærkt ud af Linien
ragende høje Forskib rettede de allierede deres Angreb,
længe dog uden Held. Først da Erik Jarl med sin "Jæmbarde" havde knust den ene Fløj og var kommen langs
Siden af "Ormen hin Lange", lykkedes det at faa nedkæmpet Forsvaret efter en haardnakket Kamp, hvor Olaf
Trygvasen og hans Mænd forsvarede sig med næsten
eventyrlig Tapperhed. Kongen sprang selv over Bord og
druknede.
Sejrherrerne delte Norges Rige imellem sig. Slaget ved Helgeaa Aar 1027.
Efter at Olaf den Hellige havde tilbageerobret Norge,
sluttede han Forbund med Sveriges Konge, Anund Jakob,
i den Hensigt at erobre Danmark.
Den danske Konge, Knud den Store - der tillige var
Hersker over England - opholdt sig i dette sidste Land,
og benyttende sig af hans Fraværelse iværksatte den norske
og svenske Flaade deres Forening i de danske Farvande.
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Den norske Flaade, der til en Begyndelse talte 480 Skibe
(hvoriblandt Kongeskibet "Visunden"), reduceredes dog
meget paa Grund af Besætningernes udløbne Ledingspligt, men da den svenske Flaade var næsten lige saa stor,
havde man en saa betydelig Styrke, at Skaane først kunde
hærges, hvorefter man rettede et farligt Angreb paa Sjælland. Paa Efterretningen herom var Kong Knud med en
meget betydelig Flaade afgaaet fra England og havde
snart gennem det da farbare vestlige Indløb til Limfjorden
naaet Sundet. De allierede vovede ikke at tage Kampen
op imod ham men rommede Sjælland og gik østerpaa til
Bunden af Hanobugten ud for Helgeaaen. Medens største
Delen af den allierede Flaade kampklar samlede sig ostenfor Aaens Munding, ankrede en Del af de danske Skibe
ud for denne, Resten ankrede vestligere og længere ude.
Kong Olaf lod imidlertid Helgeaaens Kilde, Helgesøen,
tilstoppe ved en opkastet Dæmning, ligesom han ved Grave
tilforte Aaen mere Vand og styrtede Træstammer i den.
Næste Morgen, inden de Danske var let, lod Kong Olaf
Dæmningen gennembryde, og medens det opstemmede
Vand i Forbindelse med de drivende Træstammer bragte
Forvirring i Danskernes Rækker - nogle kæntrede, andre
drev til Søs -, gik de allierede frem til Angreb.
Angrebet gik dog snart i Staa, idet de længere ude liggende danske Skibe under Ulf Jarl kom op. De allierede
trak sig da bort og opgav videre Kamp.
Næste Aar drog Kong Knud til Norge med en mægtig
Flaade paa 14-1500 større og mindre Skibe og underlagde
.sig Landet. -

Harald Haarderaades Kampe med Svend Estridsøn.
I Aarene 1048-50 og 1060-64 foretog den norske Konge
Harald Haarderaade en Række Søtog mod Danmark, der dog
under Svend Estridsøn allerede da var en saa fasttømret Stat,
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at disse - uden Plan og som blotte Hærgningstog udførte Angreb saa langtfra tvang Danmark ind under det norske
Scepter, at de snarere svækkede Harald Haarderaades Stilling
i Norge. Efter at have brændt og hærget paa Jyllands østkyst - bl. a. ødelagdes Domkirken i Aarhus -, var Harald
Haarderaade saaledes paa Hjemvejen fra den plyndrede Hedeby (Slesvig) med 60 Skibe. Ved Skagen blev Flaaden drevet
tilbage til Læsø af Storm og overraskedes da i Taage af Svend
Estridsøn med en overlegen dansk Flaade. Tungt lastede, som
de norske Skibe var med Bytte, vandt de Danske rask ind paa
dem, da Harald Haarderaade - ifølge Sagaerne - slap bort
ved først at kaste Bytte og Levnedsmidler over Bord, og da
delte ikke fristede de Danske til at opgive Jagten, dernæst
kastede de danske Fanger over Bord, bundne til Brædder. For
at redde disse stoppede Kong Svend sin Flaade, og Nordmændene slap bort.
Ved en anden Lejlighed var Harald Haarderaade løbet ind
i Limfjorden og laa ved Øland, da Svend Estridsøn afskar
ham Retræten ved Hals. Skibene kunde ikke flyde over Løgstør Grunde, hvorfor Harald Haarderaade om Natten lod dem
udlosse. Herved blev det muligt at bringe saavel Skibene som
Lasten over Land ud i Løgstør Bredning, hvorfra de atter undslap til Norge gennem Limfjordens vestlige Indløb. Efter
endnu en lang Række Kampe mødtes Flaaderne ved Nisaaen i
Laholmsbugten (sondenfor Halmstad), 9/ S_10/ s 1062.
Den norske Flaade talte 180 Skibe (hvoriblandt Kongeskibet, der havde 70 Aarer), den danske Flaade omtrent det
dobbelte Skibsantal, men de norske Skibe var gennemgaaende
større end de danske.
Flaaderne mødtes i Frontorden - den danske Flaade
nærmest Kysten - med Kongerne i Midten og med Skibene
sammensurrede. Paa norsk Side havde man udskilt en flyvende Deling, der omgik den danske Slaglinie. og da SaID-
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tidig den danske højre Fløj svigtede og flygtede op ad Aaen,
var Slaget tabt for Svend Estridsøn, der med et Tab af 70
Skibe kun med Nød og neppe selv reddede Livet. Skønt sejrrig
vovede Harald Haarderaade ikke al forfølge Sejren ved Angreb paa Danmark og sluttede snart efter Fred, uden at Danmark led noget Tab (1064).

ANDET AFSNIT

Kampene mod Venden og Hausaen.
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A. Søvæsenets Udvikling.
Almindelig Oversigt, Safartsforhcld,'
Efter Vikingetogenes Ophør ~ntog de tre nordiske Riger
mere og mere Form af faste Statssamfund og traadte sjældent
op med væbnet Haand mod Fjender udenfor Skandinavien.
Men Forbindelsen med det øvrige Europa vedligeholdtes, idet
man nu færdedes i fredeligt Ærinde som Handelsmænd paa
de Lande, hvor man før havde vist sig som de med Rædsel
betragtede "vilde Normanner",
Som Udgangspunkter for denne Søhandel rejste der sig
snart Byer i Stedet for de tidligere Markeder, men af Hensyn
til de stadig ufredelige Tilstande - særlig af Frygt for Strandhugst - lagdes Byerne inde i Bunden af Vige, oppe ad Aaer
eller midt i Landet. Snart hævede Slesvig sig frem til en af
de vigtigste Støttepunkter for Søhandelen paa Østersøen, medens Ribe blev Udgangspunktet for hele den udenrigske Handel - særlig blomstrede Handelen med Landbrugsprodukter
til England, efterhaanden som Danmark mere og mere kom
under Kultur. Paa Valdemar Sejrs Tid havde Danmark omtrent alle de Købstæder, der nu findes .
Saa godt som al Adgang til Østersøen foregik gennem
Øresund, og Søfarten foregik som Regel efter bestemte Handelsveje, f. Eks.:
Fra Slesvig gennem Øresund langs Norges Kyst til Hvidehavet.
Nordens Sekrtgshistorie.
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Fra Slesvig langs østersølandenes Kyster til den finske
Bugt.
Fra Ribe langs Nordtysklands og Hollands Kyster til
Frankrig og England.
Fra Norge gennem Øresund til Estland og
Fra Norge til Shetlandsoerne, hvorfra Vejen gik til Færøerne og Island eller til Skotlands Vestkyst, Irland og
Wales.
Paa Grund af manglende navigatoriske Forudsætninger
foregik al Sejlads saa godt som langs Kysterne, og paa Grund
af Skibenes ringe Sødygtighed som Regel kun ved Sommertid. For at være en dygtig Sømand skulde man bl. a. kende
"Himmellegemernes Gang, Verdenskanternes Beliggenhed,
Ebbe og Flod". Først i Midten af det 13de Aarhundrede antager man, at Kompasset kom til Norden - i sin simpleste
Skikkelse som en Magnet, "Sejlstenen", flydende paa et Stykke
Kork i et Kar Vand. Før i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede kom det imidlertid neppe i almindelig Brug. Skulde
man foretage Rejse over rum So, ventede man derfor paa
aaben Vind - ofte i uge- og maanedsvis - og sejlede da i
Flaader, hvad der ogsaa var et godt Værn mod Sørøvere.
Søkort kendtes praktisk talt ikke, derimod fandtes enkelte
Sejlhaandbøger, f. Eks. den hanseatiske "Seebuch", der giver
ret nøje Angivelser af Afstandene mellem Skandinavien, Vesteuropa og Middelhavets vestlige Del. Denne Bog, der daterer
sig fra det 14de Aarhundrede, har sikkert ogsaa været i
Skandinavernes Hænder. Først i Begyndelsen af det 16dc
Aarhundrcde kender man Søkort i Norden. Med aaben Vind
og klart Vejr var Rejsernes Længde imidlertid ikke længere
end Sejlskibes i vore Dage. Fra Cap Stat i Norge til Island
regnede man f. Eks. 7 Dogn, og fra Ribe til Briigge i Flandern
2 Dogn.
I Aaret 1505 ofIentliggjordes i Trykken Wisby Soret eller
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"Goltlandischa waterrecht", en Samling Søretsregler væsentlig af hollandsk-lybsk Oprindelse, der havde været anerkendte længe før Udgivelsen, og som i lang Tid brugtes i
Østersøen,
Jævnsides med Søhandelen udvikledes Fiskeriet; dette blev
snart en vigtig Indtægtskilde, ikke mindst i Danmark, hvor
Silden optraadte i saadan Mængde i Øresund, at den hemmede Skibene i deres Sejlads. Ved det "skaanske Marked"
ved Skanor, der i Begyndelsen var et Omsætningssted af høj
Rang, hvortil Opkøbere fra alle Nordeuropas Lande stævnede
hen, beskæftigede ·Sildefangsten paa Frederik den Førstes Tid
ca. 38000 Mand, og der saltedes op imod 100000 Tønder aarlig.
Ogsaa Fiskeriet paa den norske Kyst var af stor Betydning.
Handelen og Søfarten i Norden fik imidlertid snart en
overmægtig Konkurrent i den sydlige østersøkysts Beboere og
trykkedes i saa hoj Grad af disse , at der skulde gaa mange
og lange Aar, før der kom Forhold, hvorunder der kunde
finde Udvikling Sted.
De første Kampe, Norden fik at bestaa med ikke-skandinaviske Fjender, var Danmarks Kampe med Venderne. Udfaldet af disse Kampe blev langt om længe gunstigt for Danmark, men noget fast udstrakt Herredømme over den sydlige Østersøkyst - hvortil man sigtede - fik man ikke opreltet. Efter Afslutningen af disse Kampe traadte de til Dels
ukultiverede vendiske Lande, stottede af det lyske Kejserriges
Nærhed og af deres øvrige fordelagtige Beliggenhed, snart ind
i Søhandelens Tegn. Fremskuende tyske Fyrster foranledigede Anlæggelsen af Hamburg og Liibeck, der snart udkonkurrerede Slesvig, og Side om Side hermed opstod andre Handelsstæder, saasom Kiel, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswalde, Demmin, Anklam, Stettin og Stargard m. fl. a. Under Brydningerne i det tyske Rige befolkedes disse Byer med
tyske Kolonister, som oftest Folk paa et højt Kulturstandpunkt og med vidtskuende Handelsblik. I Østersøen laa des3"
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uden Visby, "østersøens øje", der allerede i det 8de Aarhundrede var en vigtig Handelsby, og hvorfra og hvorover Handelen dreves med de østenfor liggende Pladser, særlig Novgorod; ogsaa denne By fortyskedes efterhaanden og fik ved
sin fortrinlige Beliggenhed uhyre Betydning.
Umærkelig gled Sohandelen fra skandinaviske Hænder
over til disse Byer . Under Indvirkning af den tyske Kultur
udvikledes der i østersølandede en rig Produktionsevne. mod
hvilken de for Industri ganske blottede skandinaviske Lande
intet kunde sætte op uden sparsomme Landbrugsprodukter.
Dels herved, dels ved at danne det naturlige Mellemled mellem den sydeuropæiske og skandinaviske Kultur, udviklede
de tyske østersøbyer sig til at blive Handelsstæder af stor
Betydning og med betydelig Kapitalkraft. Tilmed sluttede
disse Byer sig snart sammen, i Begyndelsen med det rent
defensive Maal at værne sig mod Sørøveri, senere med det
Maal at tilrive sig hele Østersøens Handel, og dannede det
bekendte "Hanseforbund" (1241). Dette fik dog først i Midten af det 14de Aarhundrede sin fasttømrede Karalder efter
at have skaffet sig saa mange Privilegier og saa stor Pengemagt, at det kunde optræde offensivt. Af Byerne var Lirbeck
langt den mægtigste; den optraadte som Forhundets Fører,
da de fleste af Østersøens Handelsveje mødtes her, og den
knyttedes saavel politisk som kommercielt til de omkringliggende Byer Hamburg, L åneburg. Rostock, Wismar og
Stralsund"), der saaledes blev Centralmagten i Hanseforbundets Sømagt.
Dels som tidligere danske Byer og dels ved Kapitalens
Magt faldt det ikke Hansaen vanskeligt at erhverve sig udstrakte Privilegier hos de lidet fremskuende Fyrster i Norden,
og til Støtte for deres Handel paa Skandinavien indvandrede
overalt Tyskere i Skandinaviens Byer. De optraadte i saa*) Disse Byer blev almindeligt kaldet »de vendiske Stæder.•
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dan Mængde, at flere Byer fik et rent hanseatisk Kolonipræg
- Bergen f. Eks.; særlige Love varetog deres Tarv, og de
fik endog Sæde i Borgernes Raad (Wisby). Saaledes kom
hele Sildehandelen ganske paa hanseatiske Hænder. Paa
Skanør havde de egne Bygninger til Sildens Behandling og
egen Foged til at dømme sig imellem.
I løsere Forhold til de vendiske Stæder stod "Zuydersøbyerne" og ,,0sterlingerne", ("de tyske Stæder"); deres Interesser gik ofte i modsat Retning, hvad der for øvrigt senere blev
en af Aarsagerne til Hansaens Fald.
Væsentlig ad Konkurrencens Vej naaede Hansestæderne
deres fremragende Handelsvælde; Danmark og Sverige, i
hvilke Lande en national Borgerstand manglede, og hvor
Kongemagten ikke erkendte Faren, overvældedes ret hurtigt,
og selv i Norge, hvor Kongerne gjorde ret kraftig Modstand
mod den tilsyneladende Vinding, Hanseaterne bragte Landet,
var Søfarten paa England og Nederlandene i det 14de Aarhundrede ganske udkonkurreret. Men først og fremmest begunstigedes Hanseaterne af indrepolitiske Stridigheder - særlig i Danmark - , hvorunder der aabnedes Pengemagten overordentlige Muligheder, og hvorunder Landets nationale Flaade
og bedste Værn forfaldt.
Som det vigtigste Land i Norden kom i første Linie Danmark under hanseatisk Paavirkning, og efter den nationale
Rejsning under Valdemar A'tterdag maatte det blive - og
blev - Danmarks første Opgave at knække Hansaens Magt
for atter at fremelske egen Handel og Søfart.
Direkte lykkedes dette vel ikke , men man dæmmede dog
op imod den hanseatiske Strøm. Stralsundfredens Bestemmelser (1370), hvorved Hansestædernes Privilegier stadfæstedes, kom Danmark ikke uden om, før indre Aarsager lammede Hansaen. Vejen var dog vist, og under de følgende
Regenter udviklede Danmark sig efterhaanden til et saa mæg-
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tigt Rige, at det dels kunde begunstige sine egne Undersaatter
i Konkurrencen og dels kunde modarbejde Hansaen ved at
lede fremmed Handel, engelsk og hollandsk, ind over Landet. Dronning Margrete kunde tvinge dem til at tilbagegive
de skaanske Slotte, og Erik af Pommern kunde indføre Sundtolden. Særlig denne sidste blev af uhyre Betydning for Danmark, da Skanørmarkedet efterhaanden tabte i Betydning,
hvorved Sundet i end højere Grad end før blev Gennemsejlingsfarvand.
Vovede man end ikke i den Iorste Tid at opkræve Sundtolden af "de vendiske Stæder", saa opkrævedes den dog baade
af "Zuydersøbyernes" og "de tyske Stæders" Skibe, ja sattes
endog op under Kristian den Forste, ligesom man anvendte
Krigsskibe som Vagtskibe og derved paasaa, at intet Skib
unddrog sig Tolden ved at sejle gennem Store Bælt.
Under Kong Hans vovede man det næste Skridt, at kæmpe
med de hanseatiske Handelsprivilegiers Ophævelse som direkte Maal; dette lykkedes ganske vist ikke, men Hanseaterne
gik kendelig svækkede ud af Kampen, og da samtidig deres
Handel begyndte at fole Virkningen af de store Verdensopdagelser med det nyskabte Handelsfolk, Hollændernes skarpe
Konkurrence, var Maalet snart naael. Kristian den Anden gik
i sin Regeringstid videre mod dette Maal: han tog i sin Lovgivning direkte Sigte paa Ophjælpning af den nationale Han.del og Søfart og arbejdede med den Hensigt for øje at gore
København til en Stabelstad for østersoen ved engelsk og
hollandsk Hjælp, ligesom han projekterede et stort Handelskompagni med Oplagssteder i København, Stockholm, Holland og Finland. Samtidig blev Interessemodsætningerne
mellem Stæderne skarpere, Zuydersøbyerne gik endog op i
de forhadte Hollænderes Rækker, og da Hansaen, svækket som
den var og reduceret i Tal, kom til at staa- mod det samlede
Norden i "Grevens Fejde," var Hanseaternes Handelsvælde
for stedse forbi.
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Ud fra disse Synspunkter maa man betragte Tildragelserne paa Søen i det 13de til det 16de Aarhundrede.

Skibene.
Under Kampene mod Venden var Langskibene endnu den
almindelige Skibs type, men snart begyndte man at forøge
disses Deplacement ved at gøre dem bredere og mere sødygtige, samtidig med at Sejlene blev Hovedfremdrivningsmidlet.
Under Ka~pene med Hansaen var Koggen det almindeligst
benyttede Fartøj.
Koggeme var højere og bredere end Langskibene, med
Dæk over hele Skibet og klinkbyggede. For og agter byggede to Kasteller op, hvori Bueskytter og Slyngekastere opstilledes under Kamp.
Koggerne havde som Regel kun 1 Mast, sjældent - om overhovedet nogensinde - mere end 2, og førte store firkantede
Ruasejl, der firedes til Dæks for Bjærgning; Masten bar en
Mastekurv eller et Mærs, hvori Bueskytterne havde Plads. De
største af Koggerne var sjælden mere end 100 Læster") med et
Dybgaaende af ca. 3m.
Koggen holdt sig i denne Form til Midten af det 14de Aarhundrede, da man efter Krudtets og Kompassets Indførelse
om Bord dels blev tvungen til at gøre Skibene større og dels
fik Brug for søgaaende Egenskaber. Forkastellet gjordes da
større for at skaffe Plads til Artilleriet, Masternes Antal forøgedes til 2 å 3 samtidig med, at Mærsenes Antal ogsaa forøgedes, ofte til 2 paa hver Mast. Skibene benævnedes efter
Mærsenes Antal- et ,,5-Mærseskib" havde saaledes 3 Master
med 2 Mærs paa hver af de forreste Master - , og let Skyts
anbragtes i Mærsene. Omkring Midten af det 15de Aarhundrede, da hollandske Skibe i større Tal begyndte at vise sig
.' ) 1 Læst = ca. 2-21/2 Tons.
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i Østersøen, paavirkedes den skandinaviske og hanseatiske
Skibbygning af disse Skibe, der var af Kraveltypen.
Kravellerne, der saaledes fra det 14de Aarhundredes sidste Halvdel blev Skibstypen i Norden, var kravelbyggede som nu alle større Sejlskibe i vore Dage -, da Klinkhygningen dels ikke kunde gøres svær nok til store Skibe og dels
ikke ydede Modstand nok mod Beskydning. Disse Skibe havde
fladt Agterspejl, der gik ned under Vandlinien, retlinet fladt
Agterspejl med Rorpind ind til 2det Dæk og stort Spring.
Det flade Spejl var uheldigt, dels af konstruktive Hensyn, dels
af Manøvrehensyn. men holdt sig desuagtet længe. Længden
af Skibet var omtrent 3 Gange Bredden, Størrelsen ofte 300
Læster. Skibene riggedes med 3 Master og Bovspryd, Undersejl og Mærssejl paa de to forreste Master, Latinersejl paa
Mesanmasten og Blindsejl under Sprydet; Stagsejl fortes ikke.
Under den fortsatte Udvikling forøges Deplacementet stadig. Artilleriet opstilledes nu som Bredsideskyts i firkantede
Kanonporte, der lukkedes med Falddæksler. I Aaret 1510
lod Kong Hans to store Kraveller bygge - "Engelen" og
"Maria" - paa ca. 500 Læster hver.
1532 byggedes i Sverige "den store Kravel", et Fartaj hvis
Lige ikke flød paa Østersøen. Agterkampagnens Top ragede
ca. 8 m op over Vandet. Skibet var saaledes paa Storrelse
med Sejlkrigsskibstidens svære Fregatter.
Af andre Skibstyper kan nævnes Knorrer (som Regel med
Halvdæk), Krejer, Boj erter, Holker, Bartzer og Byrdinger.
Forskellen mellem Krigs- og Handelsskibe var paa disse
Tider yderst ringe, da ethvert Skib af Hensyn til Soroveriet
var armeret. Hansestæderne paabod endog under Straf, 1447,
at alle Skibe i et vist Maal skulde være armerede.
Hoje og plumpe af Konstruktion, som Skibene var, stod
deres Sejlevne langt tilbage, og til Krydsning var de praktisk
talt ubrugelige. Dels drev de for meget, dels tillod deres
Sejlarrangement ikke at ligge Vinden nær nok; Stagsejl og
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Bugliner kendtes f. Eks. ikke. Selv de af hollandsk Skibbygning paavirkede Kraveller, hvis Sejlaptering, Skroglinier
og Vægtfordeling stod langt over Koggernes, var kun maadelige Sejlere.
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Vaabnene.
Indtil Krudtets Indførelse var Vaabnene i alt væsentlig de
samme som i Vikingetiden; dog forekommer nu Armbrøsten,
en af haardt Træ forfærdiget staalbesat Bue med et Skæfte
og Kolbe. Skæftet havde Rende for Pilen, og Armbrosten
spændtes ved at holde Buens Runding fast, idet Skytten satte
Foden i en Bøjle, samtidig med at han bukkede sig og fæsted e en Krog, der hang ved hans Bælte, i Buestrængen. der ,
ved at han atter rejste sig op, blev tvungen ind bag en Ro.
Pilene havde Jærnspids.
Ligeledes forekom større Kastemaskiner. f. Eks. Bliderne,
der dog kun undtagelsesvis anvendtes om Bord men ofte anvendtes fra Land mod Skibe. Bliderne var i Princippet en
uligearmet Vægtstang, hvis korte Arm var belastet med en
svær Vægt, og hvis lange Arm bar en Skaal, hvori man lagde
Sten eller brændbare Stoffer. En svær Lædersurring holdt
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Vægtstangen vandret; naar den kastedes los, rejste Bliden
sig*).
Fra 1372 ved man med Bestemthed, at Skydevaaben anvendtes i Norden.
De første Skibskanoner, "Skerpentiner", var kun et smedet
Jærnrør, der med Ringe var forbundet til et Træunderlag. og
med et Kammer i Kanonens løse Bagstykke, der fastklemtes
med en Kile. Ladningen var lost Melkrudt, og Projektilerne
paa ca. t kg Vægt. De storre Kanoner benævntes Slanger, Halvslanger, Falkonetter o. L Projektilerne vejede op til
4 kg og var som Regel Stenkugler; senere anvendtes Bly- og
Jærnkugler. Kanonerne havde forst deres Plads i de svære
Kasteller, senere paa Dækket og Batteriet som Bredsideskyts.
I Mærsene anvendtes lettere Haandskyts.

Besætningerne.
Saa længe Inddelingen i "Skipæn" holdt sig (se Pag. 35), bestod Skibenes Besætninger af frie Mænd - Bønder. Trællene
gik kun med i Krigen som Tjenere; deltog de i Kampen, frigav
man dem. I Spidsen for Skipænet stod en Styrismand, der
lønnedes af Skipænet; denne Stilling var arvelig, og Styrismanden førte i Fredstid Tilsyn med: Besætningerne ved Mønstringer o. L Medens de almindelige Bønder kun skulde møde
med Sværd, Jærnhat og Spyd, var Styrismanden bevæbnet
med Armbrøst. Senere, da den almindelige Værnepligt forfaldt, og Lensmændene udrustede Skibene, pressede og hvervede man Besætningerne jævnsides med Udskrivningen; Styrismandens Bestilling gik· saa over i Hænderne paa en Ridder, Høvedsmanden, der som Regel ikke var søkyndig, men
*) 111850 rekonstrueredes en Blide i Vincennes.

For at slynge en 24 Pd.
Kugle 400 m bort maatte man anvende en '12 m lang Stang, belastet med
6000 kg.
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som til den nautiske Ledelse af Skibet havde en søkyndig
Skipper. I Slutningen af Perioden forekommer Titlen Admiral") for Høvedsmanden over en samlet Søstyrke.

Strategi og Taktik.
Ledingspligt paahvilede enhver fri Mand i Norden, og til
Søkrigen var hele Landet inddelt i "Skipæn".
Denne Inddeling, der holdt sig lige til det 14de Aarhundrede, skabte et til Rokrigsskibstiden fortræffeligt Værn og
tabte først sin Betydning, da Sejlene kom i Brug som Fremdrivningsmlddel, og man som Følge heraf anvendte større
Skibe.
Hele Landet var inddelt i "Skipæn", selv de Egne, der laa
fjernt fra Kysten, og hele Skipænet stod under Kommando af
en Styrismand og skulde udruste, bemande og vedligeholde
et Krigsfartøj med en Besætning paa ca. 40 Mand samt lønne
Styrismanden. Tre Gaarde udgjorde et "hafnæ" og stillede
een Mand.
Efterhaanden som Klassedelingen imidlertid udskilte en
særlig Stand, Herremændene, der ved Forleninger fra Kongemagten blev en skattefri, priviligeret Stand, hvem Ledingspligt til Gengæld først og fremmest paahvilede, forfaldt den
almindelig Ledingspligt og afløstes af en Skat til Lensmændene fra de Bønder, der gav sig ind under disses Beskyttelse.
Søledingen paahvilede derfor væsentlig Kongen og Lensmændene; om end man ved Siden af beholdt den folkelige Ledingspligt, var nu Skipænene desorganiserede, ligesom Skibene ikke vedligeholdtes og ej heller fornyedes.
Hos Lensmændene fandtes ingen Interesse for Søkrigen,
deres Felt var det rustede Rytteri. Hertil kom, at et Ski pæn
nu ej mere kunde afholde Udgifterne til de større og dyrere
*) Af det arabiske Emir al bahr.

36
Skibe, hvis Størrelse tillige krævede Havneanlæg i Modsætning til Langskibene, der kunde trækkes paa Stranden.
Man maa i denne Søledingens Desorganisation efter Valdemarstiden absolut se en af de vigtigste Grunde til den skandinaviske Skibsfarts Tilbagegang og Hansestædernes Handelssupremati.
Efterhaanden som Norden begynder at rejse sig til Kamp
mod dette, indses ogsaa Betydningen af Flaaden. Valdemar
Atterdag holder f. Eks. en mindre Flaade til Stadighed klargjort, og i Unionstiden, hvor Lensforholdene er ordnede, bringes Ledingspligten helt og fuldt til at paahvile Herremændene,
medens Bønderne kun betaler en Krigsskat.
Det var saaledes Konge, Gejstlighed og Herremændene,
der ved Hvervning maatte skaffe de dem paahvilende Krigsskibe og Besætninger, og ad denne Vej naas efterhaanden ret
gode Resultater.
I Sverige og Norge spillede Sømagten kun en mindre Rolle,
og man gjorde kun lidet for at udvikle og vedligeholde den.
Dette blev en af Grundene til Danmarks fremskudte Plads i
Unionen, thi dette Land kunde herved ganske anderledes
beherske Krigsskuepladsen; hertil kom tillige Danmarks relativt store Folkemængde.
Medens saaledes den svenske Rigsflaade forfaldt før Unionen, og medens der under Unionen intet gjordes for at bringe
den paa Højde med Tiden, gik den danske Flaade stedse
fremad.
Det næste Skridt var at lægge Grunden til en virkelig Rigsflaade; dette Skridt gjordes under Kong Hans, og ad denne Vej
fortsatte man i de kommende Tider. Den ved Absalons Fremblik anlagte Købstad København viste ogsaa snart sin fortrinlige strategiske Beliggenhed som Hersker over Hovedfærdselsaaren og blev derfor hurtig Landets Hovedstad og Flaadens Basis. I Sverige gjorde man først for Alvor noget for
at skabe en Rigsflaade under Gustav Vasa; særlig under Uni-
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onens sidste Kampe havde Kristian den Anden tilintetgjort
ethvert Tilløb til at skabe en svensk Flaade.
I disse Skibe med hvervet Besætning lod Disciplinen selvsagt meget tilbage at ønske. Men selv under Skipænorganisationen var Forholdene ofte ret løse. Da Knud den Hellige
saaledes f. Eks. i Sommeren 1085 udbød Leding mod England, mødte fra Danmark flere Hundrede Skibe - alle dog
mindre - og ca. 50 store norske Skibe. Flaaden samledes i
Limfjordens vestlige Del i Nissum Bredning for, naar alt var
rede, "at staa gennem Limfjordens vestlige Indløb mod England. Da Kongen efter de danske Besætningers Mening lod
vente for længe paa si~, skiltes den danske Flaade ad uden
Ordre; hver gik til sit, kun Nordmændene blev tilbage. Herved ifaldt Mandskabel den for forsømt Leding fastsatte Bøde,
og dennes Storrelse") i Forbindelse med den Haardhed, hvormed den blev inddrevet, blev en af Hovedaarsagerne til Rejsningen imod Kongen.
I Norge var der f. Eks. Forskel paa Leding til defensive
Formaal, hvor alle mødte - fuld "Almenning" - , og til offensive Forrnaal udenfor Landet, hvortil Kongen kun kunde
udbyde den halve Styrke. Saaledes drog Halvdelen af Harald Haarderaades Flaade hjem før Slaget ved Nisaa 1062,
da det blev Besætningerne klart, at Foretagendet vilde kræve
Optræden udenfor Norge (jvnfr. ogsaa Slaget ved Svold).
I den tidlige Middelalder stod Skibenes Sødygtighed saa
lavt, at der ingen Tale kunde være om at holde Søen i længere Tid, hvorfor et varigt Herredømme til Søs var umuliggjort. Faste organiserede Sostyrker, liggende paa strategisk
vigtige Steder og kampklare paa kort Varsel, havde man ikke,
og et Angreb maatte derfor imødegaas ved Mobilisering af Fartøjerne fra hvert Skipæn, hvorefter de koncentreredes til det
truede Punkt. En saa langsom Mobilisering kunde selvfølge*) Bøden for en Styrismand var 40 Mark Sølv (10-14000 Kr. i vore Penge),
3 Mark Sølv (ca. 1000 Kr.) for hver Mand .
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lig ikke afværge hurtige, systematiske Angreb fra Søen - saaledes som f. Eks. Vendertogene -, hvorfor disse, inden Sømagtens Tøjler grebes af en kraftig Haand, havde været en
virkelig Svøbe for Danmark.
Under Valdemar den Store og Absalon kom der et maalbevidst Styre af Flaaden. Først greb man Offensiven med
Kraft - og Held -, og derpaa arbejdede man paa at beholde
det vundne. Faste Flaadeafdelinger, "Udliggerflaader", stationeredes til Stadighed med fuld Besætning paa Sjællands
Sydkyst, og Øernes Ledingsorganisation simplificeredes, thi
de jyske Skibe naaede altid for sent til at tage det første Stød
af, da dette altid rettedes mod øerne. I Gronsund skabtes en
Basis for Flaaden, dækket af Stegeborg paa Møn, ligesom der
rejstes Kystborge ved Gennemsejlingsfarvandene og Udfaldsportene fra de indre Farvande. Borge ved Nyborg, Korsør og
paa Sprogø spærrede i Forbindelse med stationerede Flaadeafdelinger saaledes Store Bælt, ligesom Havn blev det faste
Punkt ved Øresund. Ved disse Forholdsregler hævedes Danmark til en Datids Sømagt af høj Rang, og Flaadens nationale
Karakter gav den et Præg af Fasthed, som de senere Tiders
Flaader i saa hoj Grad manglede. Men med Skipænenes Desorganisation faldt hele denne Flaade, og en staaende Somagt
kendtes ikke i lange Tider.
Efter den lange Nedgangsperiode traadte Valdemar Atterdag igen i de gamle Fodspor, og efter ham indvarslede Dronning Margrete en Handelspolitik efter hanseatisk Mønster.
Ligesaa gjorde Erik af Pommern, og de Fordringer, der opstilledes, lod intet tilbage at ønske i Skarphed. Sundtold og
Strandingsret - hvorefter alt Strandingsgods skulde tilhore
Staten - var yderst skarpe Krav, men bag disse Krav behovede man en kraftig Marinepolitik, som imidlertid hverken
Danmark eller den kun løst sammenknyttede Union evnede
at føre.
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I Kampene mod Hansaen forsøgte Norden ikke at tilkæmpe
sig et Soherredomme, skønt Hansaen ikke holdt nogen staaende Flaade. Hanseateme havde paa deres Side ej heller øjet
aabent for Sømagtens Betydning, de greb først til Sværdet,
naar alle andre Midler havde glippet; Gevinsten var for dem
det overvejende, og netop denne manglende Kraft bag' Ordene
var Spiren til Forfaldet af deres ellers saa kraftige Forbund.
Saa snart de nordiske Magter - under Kong Hans - virkelig
satte en Somagtsudfoldelse bag Fordringerne, vendte Bladet
sig ogsaa .
I Kampene mellem Sverige og Danmark spillede Danmarks
overlegne Somagt den største Rolle. Sverige var afskaaret fra
Havet paa hele sin Vest- og Sydside (Elfsborg undtaget) og
kunde uden Flaade ikke hindre Danmark i at transportere
sine Hære ad den Landevejen saa langt overlegne Søvej samt i
at sætte Angrebet an hvor som helst. Om nogen virkelig Bestræbelse for at vinde Herredømmet til Sos var her ej Tale,
men dets Betydning var dog bleven Sverige saa indlysende, al
Landets første Bestræbelser under Befrielseskrigen - Gustav
Vasa - gik ud paa at skaffe en Flaade tilveje.
Om Taktik var der i denne Periode ikke megen Tale.
Videre end til at organisere en Marchorden gik selv en saa
fremragende Organisator som Absalon ikke, men man drev
dog taktiske Øvelser for at sammenarbejde Flaaden i disse
Formationer. Med Rokrigsskibe havde nogen Taktik dog
været mulig, men med det uensartede, lidet krigsmæssige og
slet sejlende Materiel, man havde i Sejlskibenes første Tider,
var ikke engang en Marchformation - endsige en Kampformation - mulig. Man sejlede i Klump og satte alt ind paa
at opnaa Entring. For at lægge sit Skib om Bord i et andet
paa en gunstig Maade behøvedes ofte stor Sømandsdygtighed;
helst vilde man bringe sit Forkastel ind over Fjendens Dæk
imellem hans to Kasteller. Artilleriets Indførelse pastrykte
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ikke Taktikken noget nævneværdigt Stempel endnu, Kanonerne
kunde ikke virke paa længere Afstande, og kun, naar daarligt
Vejr hindrede Ombordlægning, udviklede der sig en - som
oftest ganske resultatløs - Artillerikamp. Luvstillingens Fordele var vel nok gaaet op for Folk i denne Periodes Slutning,
men til at kæmpe om den var Skibene ikke nær manøvredygtige nok.
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B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
a. Danmarks Kampe med Venderne.
Venderne var et slavisk Folkefærd, der efter den store Vandringstid havde bosat sig ved Østersøens Sydkyst fra Weichel
til Holsten. Oprindelig et fredeligt - hedensk - agerdyrkende Fokefærd uden Statsorden blev de, da Sachserætten
besteg den tyske Trone og indledede en Række Erobringstog
imod dem , tvungne til Sammenslutning for at forsvare sig.
Overfor Danmark havde Forholdet nærmest været venskabeligt; af og til rettedes ganske vist Vikingetog imod dem , men
ellers dreves der Handel med dem, særlig støttet paa J omsborg, der efter at have været paa danske Hænder atter gik
over til Venderne. Herved havde Venderne faaet Smag paa
Sølivet, og da Angrebene sydfra tiltog i Heftighed og snart
optraadte som regulære Erobringstog, hvorved Landstrækning
efter Landstrækning kom under tysk Herredømme, samtidig '
med at tysk Kolonisering truede Venderfolket med Udslettelse,
kastede Venderne sig ud paa Søen. Snart fulgte Søtogene Slag
i Slag mod Danmarks Kyster. Som Erobringstog fremtraadte
deres Farter ikke, mere nærmede de sig Vikingetogene, blot
var de vildere og grusommere. Gennem lange Tider fortsattes
disse Hærgningstog, og som Regel laa Danmark forsvarsløst
hen. Kun enkelte kraftige Regenter Iormaaede at dæmme op
for Strømmen - Magnus den Gode, Knud den Hellige. Blandt
de enkelte heldige Tog over Havet mod Venderne kan nævnes
f. Eks. Erik Ejegods Tog, hvor Absalons Bedstefader, Skjalm
Nordens Sekrlgsb lstorte.

~
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Hvide, ledede Sokrigsoperationerne, og Erik Emunes Tog til
Rugen, 1136 (hvor den danske Flaade ca. 1000 Skibe stærk for
forste Gang forte Rytteri over Hav), hvorved Arkona blev
tvungen til Overgivelse. Gennemgaaende var imidlertid Venderne de heldige, under Svend Estridsonnerne var deres Angreb en frygtelig Svobe for Danmark, og de kulminerede
under Erik Lams Regering og Borgerkrigen 1147-57.
Landets Tilstand var ved Valdemar den Stores Tronbestigelse forfærdelig, Fyn var odelagt, Sjællands Sydkyst til Dels
forladt , Jyllands østkyst hærget i hele sin Længde - næsten
en Trediedel af Landet laa øde . Men under de kraftige Konger af Valdemarsætten og støttet til en af Danmarks Statsmænd, Absalons geniale Personlighed, ikke alene reddedes
Danmark fra denne Fare men førtes endogsaa frem til hidtil
ukendt Kraft og Betydning.
Paa den vendiske Kyst frembod særlig de indre Farvande
omkring Rugen og Oderens Munding Indfaldsporte for de
danske Angreb, og denne Vej valgtes ogsaa for de fleste af
Angrebene. Særlig Hoboerne") ydede kraftig Modstand, men
ogsaa mod de andre Folkeslag, Vagl'erne i Wagrien (østlige
Holsten), Polaberne (ved Lubeck), Abodriterne, Pomrerne
(omkring Stettin) og Liutitierne rettedes flere af Togene.
I Foraaret 1158 udbod Kong Valdemar den Første Leding
over hele Landet, og Flaaden samledes i Farvandet omkring
Masnedsund, hvis tilbagetrukne Beliggenhed med gode Udgange dels var fortræiIelig egnet til offensive Fremstød mod
Venden, dels til defensive Operationer overfor Sund og Bælt.
De forste Tog mislykkedes imidlertid; Flaaden kom overhovedet slet ikke af Sted, dels grundet paa Interessemodsætninger mellem Landsdelenes forskellige Opbud, og dels fordi
man overvurderede Fjenden. Den gamle demokratiske Ordning - saa fortræffelig den end var - viste sig som et for
.) Beboerne af Rugen.
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langsomt og tungt Apparat at virke med mod disse lynsnare
Overfald.
Sjælen i den danske Sømagt, Absalon, indsaa dette klart
og baserede sig derfor væsentlig paa Sydsjællands Opbud og
Kongens Skibe, samtidig med al en mindre Styrke, fordelt
som Vagtskibe. til Stadighed holdtes i Søen. Sammen med
Opbudet kom desuden Roskildeborgerne, der under Vetheman
paa Absalons Initiativ allerede tidligere havde budt Venderne
Spidsen med deres Fartøjer. I Spidsen for denne staaende
Flaadeafdeling stod Absalon selv, og holdende Søen Vinter
og Sommer reducerede han de vendiske Strandhugster meget
betydeligt, ligesom "Udliggerflaaden" dannede en Stamme
for den øvrige Flaade under Mobiliseringen og Operationerne.
I Aaret 1159 greb man endelig Offensiven med Kraft, efter
at den samlede Styrke var bleven ordentlig organiseret og
noget skolet ved taktiske Øvelser - væsentlig for at danne en
sluttet Marchformation. Først gik dog Toget i Staa paa
Grund af Vankelmodighed, Flaaden gik tilbage til Grønsund
og laa indeblæst her i 4 Dage, til det endelig flovede, og man
væsentlig under Pres fra Absalon atter satte Kursen paa Rugen. Stiv Kuling imod og høj Sø tog Modet fra mange af de
260 Skibe, nogle sprang læk og maatte vende om, andre flygtede simpelthen, saa at kun en Fjerdedel naaede frem til Venderkysten. Rugen vovede man ikke at angribe med denne
ringe Styrke, og man gik derfor li! de indenskærs Farvande
østenfor Darserort, hvor Hæren udskibedes, og foretog en
Plyndring ind i Liutitiernes Land. Efter atter at være indskibet, tiltraadtes Hjemrejsen, stærkt foruroliget af Røboerne,
der nu var komne til Skibs. Ordenen og Disciplinen i den
danske Flaade var endnu saa slet, at de fleste flygtede, alt
hvad Sejlene kunde trække, og kun med 7 samlede Skibe lykkedes det Kongen og Absalon at dække det opløste Tilbagetog.
Var end det direkte Resultat af Togtet 'tarveligt, saa var det
4·
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indirekte dog stort. Begyndelsen var gjort, man havde vist ,
at man kunde sejre, og de Fejl, der havde forringet Resultatet,
laa aabne for alle.
Snart fulgte det andet Vendertog mod Rugen, kronet med
afgjort Held, og ved Samarbejde med Sachsernes Hertug,
Henrik Løve, kom det tredie Vendertog i Stand mod Vestvenderne. Den danske Flaade trængte op ad Warnefloden og
afbrændte Roslock, hvorpaa man hærgede Rugens sydlige Del
saa eftertrykkeligt, at Roboerne sluttede Fred, og Rugen blev
et dansk Lydland. Som saadant ydede det endog Danmark
væbnet Hjælp paa det 4de Vendertog (1162) mod Volgast ved
Peenemunde, der ogsaa maatte stille sig under dansk Overhøjhed.
Med vekslende Held førtes nu en Række Tog mod Venden.
Danmark var imidlertid ved de erhvervede Besiddelser kommen i Modsætningsforhold til Henrik Løve, og Situationen
vekslede derfor ved denne upaalidelige Forbundsfælles Holdning; snart var man i Forbund med ham, snart stod han
Danmark imod; Rugen faldt desuden fra, saa snart de danske
Flaader gik hjem, ja gav sig endog i 1165 ind under Henrik
Løves Overhøjhed. For at genvinde det tabte udfortes nu i alt
6 Tog mod Rugen. Paa det sidste af disse - det 11te Tog var den danske Flaade stukket i Søen i Maj 1169 og efter at
have forenet sig i de rugenske Farvande med pommerske og
abodritiske Hjælpeafdelinger, landsattes Hæren paa Wittow,
der ved Flaadens Hjælp afskares fra det øvrige Land, medens
Borgen ved Arkona indesluttedes af Hæren; den erobredes
sluttelig St. Vitus Dag, 15 /. 1169. Med 30 Skibe sejlede Absalon derefter sydpaa og marcherede op til Øens Hovedstad
Karenz (nu Garz), der uden Sværdslag overgav sig. Rugen
var erobret og lagdes ind under Absalons Bispestol efter at
være kristnet.
Men herved krænkede man i allerhøjeste Grad Henrik
Løve, der desuden ifølge tidligere Aftaler fordrede Halvdelen
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af det erobrede. Det herpaa følgende bestemte Afslag førte
til en ny og yderst farlig Konflikt, idet Henrik Løve, der selv
ikke havde nogen Flaade, og hvis Indmarch i Jylland hindredes af det nys anlagte Dannevirke, nu slap alle Vender løs
paa Danmark. Overfor dette voldsomme Angreb stod Landet
i Førstningen værgeløst, men efterhaanden som Opbudene
mødte, skabte Absalon Ro og Orden til Veje, og til yderligere
Sikkerhed forøgedes Udliggerflaadens Skibe til over 200. Ved
denne kraftige Flaadeoptræden afværgedes Angrebene, og de
efterfulgtes snart af offensive Foretagender fra dansk Side.
Det første af disse skal nærmere beskrives som Eksempel paa
Kampmaaden og Flaadens Ledelse.

12te Vendertog (se Kort II).
I Sommeren 1170 gik Ledingsflaaden under Kongens
personlige Kommando til Fastlandet Syd for Rugen, ind
ad Swinemunde og hærgede Wollin. Dels for at hærge,
dels for at naa hjem igen, stod Flaaden derefter ind i Oderens østlige Munding, Diewenow, efter at have ryddet Farvandet for Fiskeriredskaber og afbrudt en Bro, der gik ud
fra Julin, hvilken By man dog ikke angreb. Marchen fortsattes derefter til Øen Gristow, der ved en Bro var i Forbindelse med Byen Kammin. hvis Omegn hærgedes . Diewenows Munding viste sig imidlertid ikke farbar, da 'den
spærredes af en Sandbarre, som Fartøjerne hverken ved
Hjælp af Løftestænger eller ved Udlosning kunde komme
over; man vilde endog grave en Rende men maatte opgive
det, da der stod svær Sø paa Barren. Under alt dette
havde Venderne imidlertid spærret Tilbagetoget med en
stærk Flaadeafdeling, ligesom store Troppestyrker var
samlede paa begge Bredder i Ryggen paa de Danske. Den
opkommende Modløshed dæmpede Absalon hurtig. Selv
rekognoscerede han om Natten og afmærkede Landings-
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steder paa Wollins Kyst, saaledes at Rytteriet kunde landsættes næste Morgen. Med en Forspids ført af Absalon selv
og bestaaende af de 7 kraftigste Skibe, holdende Føling i
højre Flanke med Kongen og Rytteriet, rykkede Flaaden
frem i tætsluttet Kolonneorden følgende Forspidsens Bevægelser i det grundede Farvand. Herved brødes Fjendens Modstand, og Rytteriet kunde atter tages om Bord Syd
for Julin, hvorefter Flaaden med Absalons Deling som
Bagspids trak sig ud gennem Swinemiinde. Endnu tre Togter mod Venden foretoges, inden et fredeligere Forhold indtraadte overfor Henrik Løve, men alt i alt
havde disse vendiske Hærgningstog skadet Danmark saa meget, at man overfor en ny Trusel fra Henrik Løve indvilgede
i at dele Byttet ved Riigens Erobring med ham; selve Øen
forblev dog dansk.
Der indtraadte nu en Standsning i Togene; først 1176 genoptoges de, og paa det 16de Vendertogt erobredes Byen Stettin,
Kort efter besejrede man en vendisk Flaade under Mon; dette
Togt forefaldt saa sent paa Aaret, at Absalons Skibe frøs inde
i Bøgestrømmen og kun efter store Anstrengelser naaede hjem.
Ved Valdemar den Stores Død 1182 var Danmark under hans
og Absalons kraftige Styre genoprejst.
Under hans Søn og Efterfølger Knud den Sjette forts~tte
Absalon sit Arbejde paa at gøre Danmark til en Stormagt.
Paa den tyske Kejsers Fordring, at tage Danmark til Len af
den tyske Krone, svarede man med et bestemt Afslag, og da
Kejseren hverken mægtede eller vovede at rette et direkte
Angreb paa Danmark, greb han til det kendte Middel at hidse
Venderne paa Danmark. Som Udgangspunkt benyttede man
et Modsætningsforhold mellem Hertug Bugislav af Pommern
og Danmarks Lensmand, Fyrst Jarimar af Riigen, der, da
han blev angrebet af Bugislav, straks paakaldte Danmarks
Hjælp. Skønt Striden havde været at forudse længe, var Pom-
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rernes Mobilisering dog foregaaet saa skjult, at man, da Fyrst
Jarimars Melding indtraf, ikke var rede i· Danmark. Med l)
Dages Varsel opbødes da Flaaden til Leding med Samlingssted i Masnedsund, og efter et forceret Klargøringsarbejde afgik den derfra, 100 Skibe stærk - uden at vente paa Efternølere - Pinselørdag 1184 direkte til Rugen, hvor der ankredes
samme Aften Vest for Hiddensee.

Slaget ved Strelasund.
Efter ved Rekognoscering at have fundet den pommerske Flaade til Ankers ved Øen Koos, lettede Absalon
2den Pinsedag og stod Strelasund ind. Ved Halvøen
Drigge stoppede han for at modtage Kamp i et snævert
Farvand, hvor Fjenden. ikke kunde udfolde sin Styrke.
Følingen tabtes imidlertid i den opkommende Dis , og Absalon var netop gaaet i Land for at holde Raadslagning
med Fyrst Jarimar, da der indløb Melding om, at Fjenden var under Opsejling. Absalon gik da straks om Bord
og rykkede frem med Flaaden i tætsluttet Kølvandsorden
mod Pomrerne, der , da Taagen lettede, blev den danske
Styrke var uden at ane, at den var dansk. Efter at have
fastslaaet den til ikke at være en ventet venligsindet vestvendisk Afdeling gjorde man den ud til at være Roboernes
lidet stærke Flaadeafdeling. Medens Hovedflaaden ankrede tværs over Sundet med Proviantskibene i Midten
for a t syne saa stærk som mulig, udsendte Hertug Bugislav
en formentlig overlegen Deling paa 150 Skibe for at omgaa
og afskære Fjenden. Absalon roede imidlertid uden at
ænse den omgaaende Bevægelse lige løs paa den pommerske Hovedstyrke, der ved at genkende hans Banner
skyndsomst lettede. Stor Forvirring opstod imidlertid
under Letningen, og samtidig faldt det danske Angreb, der
førtes med saa stor Kraft, at den pommerske Flaade flyg-
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tede, medens mange Skibe enten sank eller maatte sættes
paa Land. Absalons Ordre til almindelig Jagt efterfulgtes
imidlertid kun af faa danske Skibe, men disse forfulgte
dog under Absalons personlige Førerskab Fjenden til
Peenemunde og tilføjede ham store Tab. Alt i alt mistede
Pomrerne t af deres Flaade (Fyrst Bugislav selv toges
til Fange), og enhver Tanke om Angreb var fra pommersk
Side herefter udelukket. Tabet paa dansk Side var ubetydeligt. Samme Aar og næste Aar foretoges det 21de og 22de (sidste) Vendertog merl det Resultat, at Herlug Bugislav maatte
overgive sig og tage sit Land til skatskyldig Len af Danmark.
Samtidig fik Danmark ved klog Benyttelse af Forholdene ny
vendisk Landvinding og herskede nu over hele Kysten fra
Traver Hl Oderen, Rugen iberegnet.
Herefter forer de danske Konger Titlen "de Venders".

b. Valdemar Sejrs Korstog til Estland.
Ved Sultan Saladins Erobring af Jerusalem (1187) vakles
den store Korstogsbevægelse rundt i Europa. En Storm af
Korsfarere med Europas tre mægtigste Fyrster i Spidsen
stævnede mod det hellige Land.
Ogsaa fra de nordiske Lande afsejlede Skibe for at slutte
sig til denne Strøm, dog forholdsvis kun faa, thi der forelaa
nærmere Opgaver i Korstog til de ved Østersøens Kyst liggende hedenske Lande. Tanken om Korstog i denne Retning
billigedes af Paven og erklæredes for en lige saa hellig Gerning som Togene til det hellige Land. Allerede 1191 foretoges der fra Danmark et heldigt Korstog til Finland, og 1197
foretoges det første Tog til Estland.
Efter at Valdemar den Anden, Sejr, havde arvet den dan-
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ske Krone, foretoges 1206 et Tog til Øsel - dog uden større 1219
Resultat - , og i Aaret 1219 forberedtes det 2det Tog til Estland. En stor Hær paa 30000 Mand udskreves og overførtes
paa en Flaade, bestaaende af 500 Langskibe og 500 mindre
Skibe - den største, længste og vanskeligste Troppetransport,
der kendes i Nordens Historie. Efter lykkelig at have tilbagelagt den 600 Sml. lange Vej udskibedes Hæren ved det nu. værende Reval, hvor den estniske Borg erobredes.
Det lykkedes Hæren heldigt at have afværget det bekendte
eslniske Overfald - paa 50 Aarsdagen for Arkonas Erobring
- og derefter at erobre Landet og kristne Esterne i de paafølgende Aar.

c. Nordens Kampe med Hausaen.
Da Valdemar Sejr blev overrumplet og taget til Fange paa
Lyo, stod Danmark paa Toppen af sit Stormagtsvælde. Saa
godt som hele østersoens Kyst fra Estland til Holsten var under dansk Overhojhed, og med Danmark som Centralmagt,
styret af en kraftig Regent og stottet paa en stærk og national
Sømagt. syntes det nysskabte Riges Fremtid sikret. Da sank
pludselig den stolte Bygning i Grus. Den styrende Haand
toges fra Roret, og de for undertvungne Lande blev nu baade
direkte og indirekte - særlig under de fortvivlede indrepolitiske Forhold i Danmark - Sæde for Rigets farligste Fjender. Som allerede tidligere berort dannedes Hansaforbundet i
disse AaI' og erhvervede sig ved en klog og forudseende Handelspolitik store Handelsprivilegier i Norden. Fra en ringe
Begyndelse blev dette Hansaforbund ved sin Kapitalstyrke en
ny og langt farligere Fjende, end Norden nogensinde havde
kendt.
Allerede under Erik Plovpenning gjorde Liibeck et Tog
til København. En Flaade lagde sig for Byen ; der blev indta-
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gen og Borgen Havn nedbrændt (1249), alt fordi Kongen ikke
havde stadfæstet Byens Handelsprivilegier. Under Erik Plovpennings Efterfolger Abel stadfæstedes Privilegierne imidlertid, og Hansaens Magtstilling og Indflydelse paa dansk
Handel voksede i hele Norden under de følgende Regenter.
Om end Lirbeck under Erik Menveds Kampe for at genvinde
de vendiske Lande en Tid maatte boje sig for Danmark, rejste
denne Stad og de andre Stæder sig dog saa meget des kraftigere, efter at Erik Menved havde set sig nødsaget til at opgive
sin' Erobringspolitik.
Under de stadig mere og mere fortvivlede politiske Forhold
i Danmark - Kristoffer den Andens Regering med det paa~ølgende Interregnum var Hansestædernes kommercielle
Magtstilling befæstet og dansk Skibsfart ødelagt i Bund og
Grund.
Den nye og faste Haand, der greb Statens Ror, var Valdemar Atterdag, hvis Maal som Konge blev at knække Hanseaterne. Da Skaane var bleven vunden tilbage under den danske Krone, hvorved det skanorske Sildemarked, et af Hansestædernes bedste Aktiver, var kommen under dansk Indflydelse, traadte Kongen straks op her og firdoblede Prisen for
Hansestædernes Privilegier. Kort efter iværksatte Kongen et
Tog til Visby, Hovedstaden i Hanseforbundets østlige Trediedel og næst Lubeck Østersoens største Handelsstad. Undervejs erobredes Øland, og Visby indtoges, hvorved store Rigdomme faldt i Danmarks Hænder. Ganske vist stadfæstedes
Byens Privilegier, men Øen blev dansk, og Kongen føjede til
sin Titel Ordene "de Goters" .

Valdemar Atterdags Kampe med Hausaen. Kalmarunienen.
Længe havde Hansestæderne opsat Krigen, men med Visbys Erobring var Maalet fuldt og Krigen uundgaaelig. Visby
paa danske Hænder var en yderst alvorlig Trusel mod Han-
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saens Handelsvælde, thi Byens fortræffelige strategiske Beliggenhed med Kontrol over Østersøens Handelsveje gjorde
den som skabt til Basis for et dansk Søherredømme. Ogsaa
Sverige følte sig truet ved Visbys Erobring og erklærede Krig
sammen med Norge, der regeredes af den svenske Konge.
Hansestæderne tiltraadte straks Forbundet.
End yderligere allierede Hansestæderne sig med de holstenske Grever og stoppede straks ved strenge Forbud al Handel paa Danmark. Ved Rugen samledes den hanseatiske
Flaade, bestaaende af 25 store Kogger og 25 mindre Skibe
med 8 Kastemaskiner og 2500 Soldater under Kommando af
Holstenergreven Jærnhendrik og Borgmesteren Johan Wittenborg. Flaaden afsejlede i April 1362 med den Hensigt at
erobre København, en Plan der dog af Hensyn til Samvirke
med de svensk-norske Forbundsfæller forandredes til et Angreb paa Helsingborg. Den danske Flaade, under Kommando
af Kong Valdemars Søn, Hertug Kristoffer, var i Mellemtiden
bleven samlet i Kobenhavn og angreb Hanseaterne i Sundet,
men blev slaaet og maatte trække sig tilbage, hvorefter den
hanseatiske Flaade uhindret lagde sig for Helsingborg.
Belejringen af denne Stad trak imidlertid ud i 3 Maaneder,
og da de svensk-norske Hjælpetropper stadig udeblev, udskibede den hanseatiske Flaade alt, hvad der var af Tropper
og Mandskab paa Flaaden, i Fortrøstning til, at den danske
Flaade efter sit sidste Nederlag i Sundet vilde være ukampdygtig i længere Tid. Kong Valdemar havde imidlertid sat
alt ind paa Flaadens Udrustning, og det lykkedes da den
danske Flaade at overraske de til Dels forsvarsløse hanseatiske
Skibe foran Helsingborg (1362). 12 Kogger blev tagne, og en
Mængde Fanger og Krigsmateriel faldt i de Danskes Hænder.
Afskaarne fra Tilførsel over Søen maatte Hansestæderne ophæve Belejringen og slutte Vaabenstilsiand paa meget gunstige Betingelser for Danmark. Det til Lands førte Felttog
mod Sverige-Norge fik ligeledes et heldigt Udfald, hvorefter
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disse Magter ved Valdemars kloge Politik og Margretes Ægteskab med Norges Konge snart knyttedes _til Danmark.
Selv Forbudet mod at handle med Danmark - hvoraf
Hansestæderne havde lovet sig meget - havde kun skadet
Danmark i ringe Grad, navnlig da det ikke overholdtes af
andre end "de vendiske Stæder".
Alt i alt var Krigen saaledes bleven et foleligt Nederlag for
Hansaen, og intet Øjeblik opgav den Tanken om at vinde det
tabte tilbage, særlig da Danmark benyttede sig af det vundne
Søherredomme til at genere Hanseaterries Handel, hvor det
kunde gøres, dog uden samtidig kraftigt at forberede sig paa
den uundgaaelige næste Krig.
Efter først at have tilvejebragt en fast Sammenslutning
mellem mindst 60 af Hansestæderne, allierede disse sig med
den mecklenborgske Kongeslægt, der havde besteget Sveriges
Trone, med de holstenske Grever og med en Del af den oprørske jyske Adel og sendte (1367) Kong Valdemar den berømte Krigserklæring fra de "seven und seventig Gensen" .
Overfor denne store Overmagt indsaa Kongen det haabløse
i Stillingen og forlod Landet, som i hans Fravær styredes af
Marsken Henning Podebusk. Faa Uger efter afsejlede Hansestædernes Østersøflaade, hestaaende af 17 Kogger foruden 20
lettere Skibe med 1500 Soldater og 12 Kastemaskiner om
Bord, til Sundet, hvor efter Aftale Nordsøflaaden (Zuydersøbyerne) med 4 Kogger, 2 mindre Skibe og 400 Soldater stødte
til. Den danske Flaade kunde intet udrette, og Hanseaterne
angreb derfor straks Kobenhavn, der blev indtaget og plyndret samtidig med, at Havnen forsænkedes. Flaaden opererede derpaa i Sundet, der som Hovedfærdselsvejen og Skanørmarkedets Livsnerve maatte være dem Krigens første Maal.
Helsingør, Amager, Hven , SImnor og Falsterbo besattes, og
der brandskattedes overalt paa de danske Kyster. Samtidig
standsedes Handelen overalt paa Danmark, og denne Gang
holdt Stæderne ubrødelig sammen. Yderligere var Holste-
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nerne og de oprørske Jyder Herrer i Jylland, og Hertug Albrecht rykkede ind i Skaane. Norge, hvis utilstrækkelige Sømagt aldeles ikke kunde forsvare Landets lange Kyststrækning, havde hurtig sluttet Fred mod at tilstaa Hansaen nye
Privilegier samt endog Skadeserstatning. Ene kæmpede til
Slut Helsingborg, men da denne By ogsaa havde maattet overgive sig, saa Danmark sig nodsaget til at slutte Fred i Stralsund (1370).
Store Fordele erhvervede Hansestæderne sig ved denne
Fred. Udvidede Handelsprivilegier Hk de baade i Danmark
og Sverige - i sidste Land til Løn for deres Bistand i Krigen -, desuden alle Slottene paa SImanes Vestside med tilhørende Herreder i 15 Aar som Pant for Fredstraktaten og
endelig en belydelig Krigsskadeserstatning, hvortil endog kom
en Forpligtelse for Danmark til ikke at vælge en ny Konge
uden Hansestædernes Samtykke. Først Aaret efter vendte Kong
Valdemar tilbage til sit Rige.
Utvivlsomt kunde Hansestæderne have opnaaet langt mere,
men en Udslettelse af Danmark var langt fra i deres Interesse,
langt mere aLtraaede de at skabe et Handelsherredømme i
Landet.
Ved Valdemar Atterdags Død (1375) besteg hans Datter
Margrete Tronen, og under hendes kloge Styrelse rejste Danmark sig hurtigt. Med fast Haand benyttede hun sig af
Hansestædernes Utilbojelighed til en ny Krig og fik til den
bestemte Tid de skaanske Slotte tilbageleveret.
Snart efter aabnede Dronningen Krigen mod Sverige, der
utilfreds med sin mecklenborgske Konge havde paakaldt Danmark-Norges Hjælp. Hurtig faldt hele Sverige i Dronningens Hænder undtagen Stockholm, der med sin halv-hanseatiske Befolkning og støttet af Mecklenburg og nogle af Hansestæderne modstod alle Angreb. Iværksættelsen af en Blokade lykkedes ikke trods mange Kampe i Skærgaarden, og
Byen provianteredes derfor atter og atter søværts fra af en
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uorganiseret Mængde Skibe fra Mecklenborg, Rostock og Wismar.
Under Navn af "Vitaliebrodrene" udviklede disse Byers
Skibe sig snart til regulære Sorøvere, der ingen skaanede ikke engang Liibeck; Sildefiskeriet maatte f. Eks. endog
en Tid lang indstilles. Stor Skade tilfojede "Vitaliebrødrene"
de tre nordiske Riger i de følgende 5 Aar; Nykøbing og Wester ås i Sverige, Malmø, Helsingborg og Svendborg sank i
Aske, Bergen plyndredes, og Visby erobredes. Men ogsaa
Hansestæderne led saa meget herunder, at de til Slut optraadte som Mæglere mellem Sverige og Danmark med det
Resultat, at Stockholm udleveredes til Dronning Margrete,
der til Gengæld frigav den fangne Kong Albrecht (1395).
Langsomt forsvandt Vitalianerne, og Gotland fratoges dem af
"den tyske Orden""), der med 84 Skibe og 4000 Soldater overraskende erobrede Øen (1398). Vel generobredes den af de
Danske (1403), men disse kunde ikke indtage Visby, der holdt
sig, til en ny tysk Flaade bragte den Undsætning, hvorefter
Øen atter kom under "den tyske Orden". En dansk Ekspedition, der forberedtes i Kalmar, forhindredes ved, at Transportskibene blev angrebne og odelagte. Forst 1407 afstod Ordenen atter Øen til Danmark mod en stor Pengesum, men da
var Visbys Handel efter de sidste Aars Omskiftelser saa grundig ødelagt, at den aldrig rejste sig igen.
Kalmarunionen var etableret; fra Nordkap til Ejderen, fra
Nordsøen til Neva herskede nu kun een Haand, og som Nordens første Unionskonge besteg Erik af Pommern Tronen
(1397).
Hans Formaal med dette store Riges Kræfter var at knække
Hansestædernes Magt og bringe Slesvig under den danske
Krone. Til dette sidste Formaal fik han i Begyndelsen Hjælp
*) En kristelig Ridderorden, der herskede over store Dele af Preussen, og
hvis Glansperiode faldt i Midten af det 14de Aarhundrede. Hovedsæde
Marienburg.
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ar Hansestæderne, der aldrig sogte Krig, uden naar denne var
absolut uundgaaelig, og som i dette Tilfælde, for at vinde
kommercielle Fordele, til Gengæld for deres Bistand endog
1423 sluttede et formeligt Forbund med Unionen. Men Kong
Eriks Arbejde paa at ophjælpe de danske Købstæder og Handelsmænd i Forbindelse med hans skarpe Krav paa Nedsættelse af Hansestædernes Privilegier forandrede lidt efter lidt
Situationen. Krigen i Slesvig gik uheldig for Danmark. "Vitaliehrødrene" optraadte atter, ja skadede Hansestæderne
langt mere end Norden, endog i saadan Grad, at disse maatte
holde en anselig Styrke "Fredsskibe" i Søen, kort sagt, den
for dem saa yderst skadelige Retsusikkerhed paa Havet vendte
tilbage. Da Kong Erik saa til Slut dels begunstigede engelsk
og hollandsk Handel og dels tog Sigte paa at indføre Toldafgift af hvert Skib, der passerede Øresund, sluttede Stæderne
1426 sig sammen i Forbund med Slesvig for at bekæmpe Danmark.

Erik af Pommerus "slesvigske Krig" med Hausaen.
Denne Krig fremtraadte af de nys udviklede Grunde som
en blot og bar Handelskrig for Hansestæderne. Atter maatte
de nu kæmpe for at bevare deres førende Stilling i Nordens
Søhandel og for at ramme den fremmede engelsk-hollandske
Konkurrence. Det Modsætningsforhold i Interesser mellem
de vendiske Stæder og de andre Hansebyer - der skulde skade
Hansaen saa meget senere - viste sig allerede nu, idet disse
forste kun fik Hjælp af en halv Snes af de andre.
Hansestæderne førte Krigen, støttet paa deres Sømagt og
paa den holstenske Landhær. Alt Samkvem med de tre nordiske Riger forbødes, og Forbudet overholdtes skarpt samtidig med, at den neutrale Handel tillige blev Genstand for
Angreb. I April 1427 løb en stor hanseatisk Flaade paa 15
store Skibe og mange mindre ud, plyndrede Bornholm, Ærø,
Lolland og Møn og gik derefter til Flensborg for at støtte de

56

holstensk-hanseatiske Tropper, der belejrede Byen; snart efter
opgaves dog Belejringen af denne, og Flaaden vendte hjem.
Denne lidet energiske Kampagne blev stærkt dadlet i Hansestæderne, og allerede i Juni s. A. stak en ny Flaade (36 store
Skibe med en stor Troppestyrke) i Søen under den lybske
Borgmester Tideman Steen med Sundet som Maal og med den
Opgave at skaffe en stor nordfra kommende Handelsflaade
Passage samtidig med, at den ved at tilkæmpe sig Herredommet i Sundet skulde skille Danmark fra Skaane.
Unionens Flaade var imidlertid bleven kampklar under
Kommando af den pommerske Hertug Barnim af Barth og
laa udenfor København, 33 store Mærsskibe stærk, da den
hanseatiske Flaade kom op. Tideman Steen delte nu sin
Flaade i to Dele, den ene mindre Del opererede i Kalvebodstrand, hvor den mødte Unionsflaadens svenske, kun lidet
kraftige Kontingent, den anden Del stod Drogden op og mødte
her den danske Flaade. Medens Kampen iKalveboderne
nærmest var heldig for Hanseaterne, gik Hovedkampen dem
afgjort imod. Snart maatte Tideman Steen flygte som slagen
og faldt da tilbage paa Bornholm, hvorved den kun kort Tid
efter ankommende hanseatiske Handelsflaade faldt i Unionsflaadens Hænder. Resultatet blev, at ca. 50 store rigtlastede
Handelsskibe gjordes til Bytte.
Stor blev Forfærdelsen i Hansestæderne over Nederlaget.
Tideman Steen blev afsat, og blodige Opstande udbrød i flere
af Byerne, men Krigen opgaves saa langt fra, at man endog,
trods de hollandske og preussiske Stæders Neutralitet, udrustede den største hanseatiske Flaade, der endnu havde været
i Søen. Over 200 større og mindre Skibe, forsynede med Kanoner, Belejringsmateriel og overdækkede Pramme til Angreb
paa København og medførende 7000 Soldater, afsejlede under
Grev Gert af Holsten og ankom uhindret i April 1428 ud for
København. Paa dansk Side var man vel vidende om Angrebsplanen og havde opkastet Forsvarsværker i Land paa
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Amager, men den danske Flaade laa endnu delvis undrustet
i Københavns Havn, og det svenske Kontingent var ikke mødt:
Den 25de April 1428 aabnede Hanseaterne Angrebet med
et Forsøg paa at forsænke Revshaleløbet og Kalvebodstrand,
paa hvilket sidste Sted en halv Snes danske Skibe blfv angrebne af Hanseaterne med Brandere, dog uden Held. Ej heller
Forsøget paa at forsænke Revshaleløbet med 10 stenlastede
Skibe lykkedes, og den hanseatiske Flaade faldt derfor tHi"
bage paa Wismar for at faa Forstærkning. Den 15de Juni
var Flaaden atter rede, men København havde nu faaet mere
Tid til at befæste Revshaleløbet. Understøttet af Pramme med
Skyts forsænkede Hanseaterrie under en heftig Kamp delvis
Revshaleløbet med 40 stenlastede Fartøjer. I Kampen medvirkede over 200 Kanoner paa begge Sider. Videre end hertil
naaede de imidlertid ikke. Den hanseatiske Flaade trak sig
derfor tilbage, afbrændte Landskrona og plyndrede de danske Kyster.
Snart fik dog den danske Flaade Indespærringen saa no genlunde hævet og forenede sig med den svenske Flaade, saaledes at de samlede kunde optræde i Sundet. Den hanseatiske
Flaade var efter Angrebet gaaet hjem og holdt sig passiv,
maledes at de allierede snart beherskede Søen, den engelskhollandske Handel øgedes, og Kong Erik gjorde nu Alvor af at
indføre Sundtolden. Men nogen offensiv Optræden forsøgte
man ikke fra de allieredes Side, og disse stod endog snart
ganske afmægtige overfor de holstenske og hanseatiske "Vitalianere", der i Tusindvis befor Søen.
For Hansaen var Udfaldet af Kampen ikke blevet efter
Ønske, og navnlig da Sammenholdet imellem dem var yderst
daarligt og svækkede deres Kampkraft, indlededes Fredsforhandlingerne. Medens disse stod paa, holdt Hanseaternes
Flaade sig tilbage, og dette benyttede de Danske sig af til i
Maj 1429 at kaste sig over Stralsund Havn med 75 større og
mindre Skibe og 1400 Mand.
Nordens Sckrlgshfstorte.
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Angrebet faldt ganske overraskende, men da den danske
Flaade belæsset med Bytte trak sig bort og maatte ankre ved
Wolgast paa Grund af Modvind, fik Borgerne i Stralsund i
Hast bemandet en nys ankommen Koffardiflaade, hvormed
de satte efter de Danske. Disse blev fuldstændig overraskede
og led ud for Greifswalde et totalt Nederlag.
De indledede Fredsforhandlinger førte ikke til noget Resultat.
Krigen genoptoges derfor, men ingen af Parterne forsøgte
nogen energisk Flaadeoptræden. I det væsentlige tog Hansaen Sigte paa at ødelægge den fremmede Handel i Østersøen
og paa at understøtte Kampen i Sønderjylland, der snart
blev det, hvorom alting drejede sig. Trods et energisk Undsætningsforsøg med en Flaade, ført af Erik Krummedige og
den fra utallige Srnaakampe berømte svenske Ridder, Broder
Svensson, maatte Flensborg overgive sig, og hermed var Kongens sønderjyske Planer i Hovedsagen kuldkastede.
Snart efter (1432) sluttedes Vaabenstilstand, der, da Kong
Erik havde Brug for alle sit Lands Kræfter til det ulmende
Oprør i Sverige, førte til Freden i Vordingborg (1435). Hansestæderne fik deres gamle Privilegier stadfæstede. Sundtolden
var imidlertid en Kendsgerning, som der ikke kunde rokkes
ved, dog turde Danmark ikke opkræve den af Hanseaterne.
Ingen af Parterne havde naaet deres Maal, thi et varigt
Soherredomme, hvorom det jo i denne Krig først og fremmest
drejede sig, havde ingen af dem faaet etableret. I alt væsentligt havde dog Hansestæderne bevaret deres ledende Stilling indenfor Nordens Handel, men selvom Sørøvere og
Kapere havde tilfejet den neutrale Handel store Tab, havde
de dog ikke været store nok til at knuse den. I væsentlig
Grad havde Danmarks Holdning været svækket ved Unionens
lose Karakter, endog ved Oprør i Sverige.
Denne Magtstilling bevarede Hansaen i den paafølgende
Unionstid, hvor de lammende Stridigheder mellem Unions-
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landene hemmede Kongernes Tragten efter at sætte haardt
imod haard t. Omvendt havde Hanseforbundets løse Karakter mere og mere isoleret de vendiske Stæder. Derfor undgik
Hausaen med Vaaben i Haand at bekæmpe den engelsk-hollandske Konkurrence, der begunstigedes af Unionskongerne.
ligesom Sundtolden lidt efter lidt stiltiende gik ind i Bevidstheden.
Retsusikkerheden til Søs var i disse Aar stor, Sørøveriet
florerede - hemmelig støttet af Statsmagterne -, og Klager
med Modklager hørte til Dagens Orden.
Alt i alt tilspidsede Situationen sig saa at sige daglig, man
manglede endnu det store alt udjævnende Opgør. I Unionshaandfæstningen (1483) traadte de skandinaviske Rigers Maal
klart og tydeligt frem i Bestemmelserne om, at ingen Privilegier maatte gives til fremmede Købmænd, og at alle Landes
søfarende frit maatte besøge Rigernes Handelsstæder.
Til direkte Fjendtligheder kom det dog ikke endnu; under
Kristian den Første ulmede Kampen, men de diplomatiske
Forhandlinger førte endnu Ordet; først under Kong Hans
brød den længe forberedte Strid ud i lys Lue.

Kong Hans' Kampe med Hansaen.
Ved Kong Hans' Nederlag i Ditmarsken brød de oprørske
Bevægelser frem i Sverige, der snart med Undtagelse af Stockholm var tabt for Unionen.
For at skade Sverige forlangte Danmark nu, at Hansestæderne skulde ophøre med al Handel paa dette Land, og denne
Fordring opstilledes som en Betingelse for, at de overhovedet
kunde faa deres Privilegier stadfæstede, samtidig med at man
forlangte Ret for danske Orlogsskibe til at visitere hanseatiske
Skibe. 1507 gik Hansestæderne ind herpaa, men allerede
1510 blev disse Fordringer dem utaalelige, og det kom til
Kamp.
5·
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En Afdeling af den danske Flaade under Kommando af
Søren Norby udplyndrede Luhecks Opland, og Krigen var erklæret. Det blev imidlertid denne By, der saa godt som alene
kom til ,at bære Krigens Byrder, thi Byen fik kun ringe Nytte
af Forbundet med Sverige, og de andre Hansestæder ydede kun
yderst valen Hjælp.
1510
Allerede i April 1510 kom den lybske Flaade - 18 Skibe
stærk - i Søen. Den danske, Flaade var endnu ikke klar,
og en mindre Afdeling paa 3 Skibe, der var i Søen som "Udliggere" for Soroveri, blev slaaet ved Gedser. Med Førerskibet haardt tilredt - bortskudt Ror - maatte den flygte
til Kobenhavn, hvorefter Lubeckerne uhindret plyndrede paa
Kysterne.
I Juli forstærkedes den lybske Flaade bl. a. med svenske
Skibe og talte nu 24 Mærsskibe med 7000 Soldater, men medens
den brandskattede Lolland, var den danske Flaade, under
Kommando af Henrik Krummedige som "overste Kaptajn og
Høvedsmand for alle andre Søkaptajner", kommen ud og
overforte nu en Hær, der slog Liibeckerne ved Nakskov og
tvang dem til at gaa hjem.
1511
Næste Aar 1511 kom den danske Flaade først i Søen forstærket med hollandske pressede Koffardiskibe - under
Kommando af Jens Holgersen Ulfstand med Søren Norby og
Tile Giseler som Underadmiraler, i alt 20 store Skibe stærk,
hvoriblandt de to nybyggede "Engelen" og "Maria" - de største Skibe der flød paa Østersøen. Efter at have konvojeret en
stor hollandsk Handelsflaade brandskattede Flaaden Fjendens Kyster, til den lybske Flaade, 18 store Skibe stærk, i Begyndelsen af Juli korn i Søen.

9/ S 151 t.
Den lybske Flaade laa til Ankers under Bornholm, da
den danske Flaade kom i Sigte i Kamporden med de svæ-

Slag under Bornholm
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reste Skibe paa Fløjen. Liibeckerne lettede straks, og
Kampen udviklede sig til en heftig Artillerikamp. der
kort efter gik over til en uordnet Enkeltskibskamp, som
atter væsentlig drejede sig om de to med hinanden kæmpende Flagskibe. Ved Aftentid ophørte Kampen; Liibeckerne trak sig bort, og næste Dag erobredes to lybske Skibe,
der forsinkede var paa Vej til det aftalte Mødested og
derfor løb lige i Almene paa den danske Flaade. Denne
var ikke i Stand til at forfølge Lubeckerne, der derfor
uhindret angreb den nys nævnte hollandske Koffardiflaade
ved Hela (Weichselens Munding). De denne ledsagende
danske Skibe flygtede tilbage til Hovedstyrken. der derved
forogedes til 25 Skibe og straks gik til Søs for at søge
Fjenden . Ved Rixhøft, ikke langt fra Hela, indhentedes
Luheckerne, der var for hjemgaaende og gik med Konvojen dækket af de svære Skibe. Under Kampen blev det
danske Førerskib haardt medtaget og mistede Roret. Da
Skibet desuden blev langskibs beskudt, mindskede det
Sejl, hvilket opfattedes af de andre Skibe som Tegn til at
opgive Forfølgelsen, og den lybske Flaade undslap saaledes med Konvojen. Herefter kom den lybske Flaade ikke mere i Søen, og i
Betragtning af Hollands fjendtlige Holdning mod Lirbeck
sluttedes Freden kort efter. Ganske vist stadfæstedes Lubeckernes Privilegier, men til Gengæld maatte de forpligtige
sig til at opgive Handelen paa Sverige - med hvilket Land
Danmark for øvrigt havde sluttet Fred -, ligesom det ej heller
lykkedes dem at faa Danmark til at indskrænke Hollændernes Samkvemsrettigheder. Endelig maatte Liibeckerne betale
en stor Krigsskadeserstatning. For første Gang i lange Tider
havde Hanseaterne set sig nødsaget til at gaa ind paa nogle
af Danmarks Fordringer.
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d. Sveriges Frihedskamp (1521-24).
Efter at Kristian den Anden - i høj Grad støttet af Flaaden - havde genoprettet Unionen og efter Blodbadet i Stockholm var vendt tilbage fil Danmark, rejste Sverige sig under
Gustav Vasa med saa meget Held, at snart hele Landet undtagen Stockholm og de faste Pladser, der støttede sig paa
Flaadens Herredømme til Søs, var vundet for den svenske
Sag. Den ubetydelige Rest af Flaade, Kristian den Anden
havde forefundet i Stockholm, var taget eller tilintetgjort, og
Gustav Vasas første Maal som Rigsforstander maatte blive og blev - at skabe en svensk Sømagt. I Liibeck - der var
den eneste af Hansestæderne, som traadte op paa Sveriges
Parti - havde man længe frygtet den med usædvanlig kommercielt Fremblik begavede danske Konge men trykkede sig
dog ved at gaa til Krig og nøjedes med at udleje 10 bemandede Orlogsskibe til Gustav Vasa. Ved Hjælp af denne Styrke
lykkedes det at afbryde Stockholms Forbindelseslinier over
Soen fra Juni 1522, dog uden at Byen overgav sig. Næste
Aar (1523) sluttede Lubeck, Danzig og flere af de vendiske Stæder - i Haab om udstrakte Privilegier - Forbund
med Sverige, og deres Flaade i Forbindelse med, hvad Sverige
kunde stille paa Benene, mødtes under Bornholm, 34 større
og mindre Skibe stærk. Den danske Flaade var dels af Hensyn til den store Landhær, man maatte stille i Marken, og
dels i Betragtning af den svenske Flaades Afmagt ikke udrustet undtagen en Eskadre, der under Søren Nordby opererede paa Finlands Kyster. Stor blev derfor Skrækken, da
den lybsk-svenske Flaade, efter at have hærget Bornholm
og Smaaøerne, stod Sundet op og lagde sig for København.
Den foretog dog intet Angreb men gik til Helsingør, der afbrændtes, hvorefter Flaaden, efter et mislykket Angreb paa
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Helsingborg, atter lagde sig for København. Her havde man
imidlertid faaet koncentreret en Del Tropper og rejst Befæstninger, saa at den lybsk-svenske Flaade, hvis Organisation
desuden var maadelig, intet Angreb vovede men plyndrende
trak sig tilbage til Liibeck over Møn og Ærø. Efter at have
trukket Forstærkninger til sig afgik Flaaden til Stockholm,
der i Forvejen var haardt trængt og derfor saa sine Chancer
for et længere Forsvar yderligere forringede. I November
1522 havde Soren Norby foretaget et Undsætningsforsøg fra
Finland men kunde ikke føre sin Konvoj op til Stockholm
og maatte overvintre, indefrossen i Skærgaarden. Saa snart
Isen brød op, genoptog Søren Norby Forsøget men maatte
trække sig tilbage for den svensk-lybske Flaade. Han lagde
da sine Skibe saaledes, at kun et af Fjendens Skibe ad Gangen kunde angribe, hvorfor disse ankrede og ikke, trods Gustav Vasas Befalinger, lod sig tvinge frem. Derimod bragte de
Skyts i Land paa de Skær, hvorimellem Søren Norbys Skibe
laa, saaledes at disse med Tab af Konvojen kort efter maatte
lette og gaa Sejl ud af Sandhamsloppet. Den 20de Juni 1523,
da ingen Hjælp øjnedes, maatte Stockholm derfor overgive
sig; Unionstiden var afsluttet.
I Danmark afsalte man samme Aar Kristian den Anden
og overdrog Kronen til hans Farbroder, Hertug Frederik af
Gottorp; et stort Parti i Danmark hang imidlertid stadig fast
ved den gamle Konge, deriblandt Claus Knyphoff og Skipper
Clement men forst af alle Søren Norby - der som Lensmand
paa Gotland fejdede i uafladelig Kaperkrig mod Sverige og
Liibeck.
I Aaret 1525 forsøgte Soren Norby at rejse et Bondeoprør
i SImane men blev slaaet og tvunget til at afgive Gotland til
Danmark mod at faa Sølvitsborg med Blekinge som Len.
Herfra fortsatte .h an sin Kaperkrig, Lil en forenet svensklybsk-dansk Flaade tilintetgjorde hans Skibe (1526).
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e. Grevens Fejde.
Ved Frederik den Førstes Død (1533) var der almindelig
Opløsning i Danmark. Et stort Parti ønskede den fordrevne
Kong Kristian den Anden tilbage, et andet Frederik den
Forstes protestantiske Son Hertug Kristian, et tredie dennes
umyndige - og derfor endnu paavirkelige - Broder, Hertug
Hans. Da optraadte Hanseaterne under Førerskab af Liibeck,
hvor det -demokratiske Styre efter en Omvæltning havde Dragt
Borgmester Jiirgen Wullenwewer til Magten. For Lubeck
stod Kampen som Midlet til det stadig eftertragtede - men
svigtende - Herredømme over Nordens Handel med Kontrol
over Øresund og Udelukkelse af de skarpe hollandske Konkurrenter; Lubeck skulde atter genvinde sin gamle Magt og
blive et "nyt Venedig", Hovedstabelpladsen i Østersoen. Skønt
absolut modsat Kristian den Andens Handelspolitik sluttede
de sig til hans Parti, da hans Navn kunde rejse de lavere
Stænder i Danmark, og fordi de gik ud fra at kunne erhverve
sig saa mange Kort paa Haanden under Kampen, at Kristian
den Anden som Konge vilde komme fuldstændig under lybsk
Indflydelse. Men Liibeck fulgtes kun af enkelte af de vendiske Slæder, og mod dem rejste Sverige sig i Haab om med
Vaaben i Haand at kunne befri sig baade fra den trykkende
Gæld, som Befrielseskrigen havde tvunget Landet til at stifte
hos Luheckerne, og fra de aftvungne Privilegier, der truede
med at ruinere Landets Handel i Bund og Grund.
Overfor dette Forbund mellem de tre nordiske Magter, indirekte stottede af Nederlandene og i direkte Forbund med
Hertugen af Preussen, formede Grevens Fejde sig forst og
fremmest som det store Opgør med Hansestædernes Handelsvælde; de Religions- og Klassestandpunkter (Reformation
mod Katolicisme, Aristokrati mod Demokrati), som Kampen
var isprængt med, var i Virkeligheden langt mindre betydende.
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Til Leder af Operationerne paa lybsk Side valgtes Grev
Kristoffer af Oldenburg - efter hvem Krigen har Navn -, og
i Foraaret 1534 formuleredes mellem Greven og Liibeck Kri- 1534
gens Maal som intet mindre end at føre Kristian den Anden
til Liibeck og aftvinge ham Tilsagn om til denne By at afstaa
Helsingør og Helsingborg, hele Sundtolden (Halvdelen skulde
dog sammen med Helsingborg senere mageskiftes med Visby),
udstrakte Privilegier og Bestemmelsesret over Kongevalget i
Fremtiden. Den 21de .Juni 1534 ankrede en lybsk Flaade i
Sundet, Forbindelsen mellem Danmark og Skaane blev afskaaret, og Kristian den Andens Fane rejstes i København af
Borgermestrene .Jørgen Kock og Ambrosius Bogbinder. Inden
Juli Maaned var hele det østlige Danmark med København
og Malmø, iberegnet hele Rigsflaaden, i Grevens Magt.
Men i Jylland og paa Fyn sluttede Adelen sig fast sammen
og kaarede paa det bekendte Ry Møde Hertug Kristian til
Danmarks Konge . Her fik dog Greven ogsaa snart Fodfæste.
Den 14de September landede Kristian den Andens tro Mand,
Skipper Clement, i Aalborg, Vendsyssel rejste sig i den gamle
Konges Navn, og den jyske Adels Hær blev sia aet 15de Oktober
1534 i Slaget ved Svenstrup. Men snart efter havde Hertug
Kristian organiseret sin Hær, og nu tilbageerobrede denne,
ført af Johan Rantzau, det oprørske Nørrejylland og stormede
Aalborg. Skipper Clement henrettedes, og Fejdens første Aar
var tilende.
I Lubeck udrustede man imens en Flaade, dog kun med t 535
ringe Kraft, og som første Opgave stod at forhindre Johan
Rantzaus Overgang til Fyn. Medens den hertil bestemte
Flaadeafdcling laa ved Middelfart, hvor der var anlagt Forsvarsværker, iværksatte Rantzaus Hær Overgangen til Hel næs . Den lybske Flaade formaaede ikke at forhindre dette
men kun bagefter at ødelægge Transportfartøjerne. Rantzau
marcherede straks mod Middelfart, erobrede Skanserne, hvorved Forbindelsen mellem Jylland og Fyn sikredes, ligesom
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Bæltet lukkedes for den lybske Flaade, da der ogsaa var
Skanseanlæg ved Snoghoj. Snart efter sejrede Hæren i Slaget
ved Øxnebjerg, og hele Fyn var i Hertugens Hænder, medens samtidig Skaane var tilbageerobret af Gustav Vasas Hær.
Den anden Opgave, den lybske Flaade havde, at forhindre
de allieredes Flaadestyrker i at forene sig, lykkedes det den
lige saa lidt at løse. Dette maa delvis tilskrives, at Lubeckerne spredte deres Skibe, idet 10 Skibe stadig holdtes i Lille
Bælt, medens Resten, sammensat af egne og erobrede danske
og i alt 12 Skibe stærk, stationeredes i Sundet.
Uhindret forenede de allierede sig da i Maj 1535 under
Gulland. Hovedstyrken udgjordes af de 11 svenske Skibe alle store og nye - hvoriblandt Admiralskibet den "store
Kravel"; hertil kom endvidere den danske Styrke - 10 udrustede i Sønderborg, 5 i Norge og 5 paa Gulland -, den preussiske paa 6 Skibe under Johan Pein og nogle pressede Hollændere, saaledes at Styrken i alt talte 41 Skibe. Overkommandoen førtes i Fællig af den danske Admiral Peder Skram
og den svenske Måns Some.
Slag under Bornholm 9/6 1535.
Allerede 9de Juni mødte Flaaden under Bornholm en
lybsk Flaade paa 9 store og 14 mindre Skibe, der laa til
Ankers, da de allierede kom op, men straks lettede og gik
Sejl mod Sundet for aaben Vind. "Store Kravel", der var
de allieredes bedst sejlende Skib, indhentede det fra Danmark erobrede lybske Admiralskib "Michael", men Entring var umulig paa Grund af den friske Kuling. Under
den paafølgende løbende Artillerikamp tilredtes "Michael"
haardt. Den lybske Admiral faldt, men et heldigt Skud overskød snart efter "storeKravel"ens Storfald, hvorved Storsejlet kom til Dæks, saaledes at "Michael" i synkefærdig Stand
undslap til Sundet. Assisteret af et svensk Skib under
Jacob Bagge tilredte "store Kravel"en derefter et andet
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lybsk Skib lige saa haardt, men ogsaa dette undslap, da
"Kravel"en mistede sin Storraa. "Store Kravel" havde et
Tab paa 74 Mand. Det gjaldt nu for Lubeckerne om at forene deres to Flaadeafdelinger i København, hvor den afgørende Kamp maatte
falde, men Ordrerne til Flaaden blev givne for sent. Del
lykkedes derfor Skram og Some, der efter Kampen om Bornholm holdt søndenom Øerne, dels paa Vejen at opbringe en
hanseatisk Handelsflaade, dels at indespærre den lybske
Flaadeafdeling - 4 store Mærsskibe og 9 mindre - i Lille
Bælt ved at spærre dettes sydlige Del. Retræten nordpaa var
afskaaret af Skanserne ved Middelfart-Snoghøj. Saaledes
indesluttede forsøgte Lubeckerne at bryde ud gennem Svendborgsund, men de indhentedes af de allierede, grundstødte og
maatte sættes i Brand. De allierede ankrede og erobrede næsten alle de lybske Skibe ved Baadeangreb; Besætningerne
flygtede med Undtagelse af en lybsk Høvedsmand, Henrik
Cronenberg, der værgede sit Skib til det sidste og toges til
Fange. Han afslog Tilbudet om at træde i dansk Tjeneste og
blev da frigivet som Løn for sin Tapperhed. Peder Skram
tog selv det erobrede lybske Admiralskib til sit Flagskib.
Efter denne Kamp afgik den allierede Flaade til Langeland, der erobredes, ligesom Korsor besattes for at sikre Overgangen til Sjælland. De sydlige danske Smaaøer, der var i
Grevens Hænder, brandskattede man, men Peder Skram vilde
imod Tidens Skik ikke tillade Plyndring, hvorover der udbrød
et Mytteri paa Flaaden, hvilket nær havde kostet Peder Skram
Livet.
Alt var nu forberedt til Hærens Overgang til Sjælland, og
denne iværksattes i Juli Maaned, hvorefter Flaaden afgik til
København for at løse sin tredie Opgave, der var at afskære
Byen fra Søen. I Begyndelsen af August var Byen ogsaa indesluttet saavel til Søs som til Lands undtagen Amager, som
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man til stor Skade for Blokaden ikke formaaede hverken at
besætte eller at blokere, og over hvilken Byen vedligeholdt
Forbindelsen med Omverdenen. Den i Københavns Havn
liggende, af lybske og danske erobrede Skibe bestaaende
Flaadeafdeling blokeredes imidlertid med forholdsvis Lethed,
da Liibeckerne manglede Mandskab til at bemande den. I
Oktober overgav Landskrona sig, og den allierede Flaade, der
nu talte over 50 større og mindre Skibe, fik her et fortræffeligt
Stottepunkt for Blokaden.
Hansestæderne havde saaledes haft Uheld paa alle Punkter; deres Kraft havde været lammet af sociale Brydninger,
der skabte en usikker og slap Krigsforelse. Det var nu dog
lykkedes Jiirgen Wullenwewer at faa udrustet en Undsætningsflaade, men forst i Begyndelsen af November afgik den
til København, væsentlig for at proviantere Staden. Kunde
den ved Samvirke med den indesluttede lybske Flaade tilføje
den allierede Flaade nogen Skade, skulde den gøre det, men
forst og Iremmest havde den Ordre til intet at risikere.
Den 8/ 11 ankrede Flaaden, 18 store Skibe stærk under Anførsel af Claus Warnow, uhindret mellem Dragør og Kastrup,
hvor Provisionerne landsattes og førtes til København. Stærk
østlig Kuling hindrede Operationerne i de folgende Dage, og
den allierede Flaade, der nu var kommanderet af Måns Some
alene, idet Peder Skram under nogle mindre Operationer mod
Fjenden var bleven saaret, laa opankret norden for , klar til
Kamp.
Den lybske Flaades Operationsplan gik ifolge en i Krigsraadet vejtaget Bestemmelse ud paa, saa snart Fjenden gik
under Sejl, at lette og staa sydpaa for i aabent Farvand at
optage Kampen.
Claus Warnow lettede imidlertid for Aftalen og holdt af til
Liibeck i Overensstemmelse med hjemmefra modtagne Instruktioner. Kun enkelte lybske Skibe optog en Tid lang
Kampen med den allierede Flaade, hvis i Teten gaaende
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Skib - det preussiske Admiralskib - var grundstødt. Da
Claus Warnow imidlertid fortsatte Retræten, ophørte Kampen paa begge Sider. De allierede genoptog Blokaden og gik
i Vinterkvarter i Landskrona, saa snart Isen hindrede Søfarten.
I Mellemtiden var imidlertid Krigens vigtigste Forkæmper,
Wullenwewer, bleven styrtet - han blev senere henrettet -, og
i Februar 1536 sluttede Hansestæderne Fred med Danmark 1536
mod Stadfæstelsen af deres gamle Privilegier og mod at beholde Bornholm i 50 Aar. Da Aftaler med Sverige fastslog,
at Freden kun maatte sluttes af begge Magter paa een Gang,
hjemkaldtes den svenske Flaade, hvorfor Blokaden af København opretholdtes af den danske Flaade alene. Kunde den belejrede By saaledes ikke mere vente Hjælp fra Hansestæderne,
ventede man dog i Byen Undsætning af Grev Kristoffers Parti,
der for egen Regning udrustede en Flaade i Nederlandene.
Inden denne Flaades Afsejling overgav imidlertid først Malmø
og dernæst København sig (28/ 1 1536). Den 6te August holdt
Kong Kristian den Tredie sit Indtog i den haardt hjemsøgte
By.
Danmarks Rige var atter forenet.

TREDIE AFSNIT

Kampene om Herredømmet over
østersøen.
(1536-1645).
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A. Sevæsenets Udvikling.
Almindelig Oversigt, Søfart og Søhandel.
Efter Grevens Fejde var Hanseaternes Handelsvælde knækket, og aldrig genvandt Forbundet sin gamle Magtstilling.
Efterhaanden mistede det flere og flere af sine Privilegier, og
de skandinaviske Herskere søgte, følgende den af Kristian
den Anden viste Vej, at anspore og støtte Købstæder og Borgerstand til at indtage deres rette Plads i Landenes Omsætning. Vel gik dette langsomt, men paa Baggrund af kraftige
Orlogsflaader og med en opblomstrende Eksportevne lykkedes
det lidt efter lidt at naa frem mod Genoprejsningen af den
nationale Skibsfart.
Alt længe havde Hansaen frygtet Hollændernes Konkurrence. Nu, da Hansaens sidste Forsøg paa i Grevens Fejde at
skrue Udviklingens Gang tilbage til Privilegiernes Tider og paa
Aflukning af Østersøen var strandet, strømmede den hollandske
og engelske Skibsfart ind over de skandinaviske Landes Bredder. Hertil bidrog først og fremmest de store Opdagelser, som
i Slutningen af det 15de Aarhundrede aabnede hidtil utænkte
Muligheder for Søhandelen. Snart bragte dygtige hollandske
søfarende største Parten af Europas Fragtfart paa hollandske
Hænder, og som Led af det mægtige spanske Rige samlede Nederlandene en Kapitalkraft, der, efter først at have støttet
Nederlandene i deres Frihedskrig, gav dem Vaaben i Hænde
mod Hansaen. I Modsætning til dennes udelukkende paa
Privilegier støttede Handel var Hollænderne Frihandelsmænd,
l'iorden. Sakrtgshlstorte.
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og de modtages overalt i Skandinavien med aabne Arme. Vel
gik saa godt som hele Udenrigshandelen over paa deres Hænder, men de opblomstrende Købstæder tiltog nu i Betydning
og kunde overtage Kysthandelen. hvorfra det næste Skridt
var Deltagelse i den oversøiske Fart.
I Danmark faldt Udviklingen af Søfarten særlig i Kristial;
den Fjerdes Regeringstid og skyldtes Kongens Initiativ.
De overalt i Europa frembrydende merkantilistiske Principer")
blev ogsaa de ledende i Skandinavien i Forening med de regalistiske, hvorefter Staten selv skulde være den overste industridrivende. I 1602 stiftedes det islandske Kompagni, 1616
det ostindiske foruden flere andre - det spanske, Østersokompagnielo. 1. - , samtidig med at der udsendtes Ekspeditioner for at opdage nye Handelsveje og erhverve Kolonier.
Selv var Kongen en dristig Søfarer, der som "Generalkaptajn
Christiern Frederiksen" inspicerede Farvandene ved Nordkap
i Spidsen for en lille Eskadre. I 1605 udsendte Kongen en
Ekspedition, der genfandt Grønland, hvorved Grenlandstarten, der helt var ophort, genoplivedes. I Maj 1619 afsejlede
Jens Munk med lo smaa Skibe for at finde en Nordvestpassage - og derigennem skabe en Søvej til Indien. Munk naaede
efter store Anstrengelser igennem Hudsonstrædet og overvintrede ved Churchhillflodens Munding, hvorfra han og to Fæller - de eneste overlevende - næste Foraar 1620 med det
ene af Skibene riaaede Norge efter godt 2 Maaneders Rejse.j-)
1618-22 foretog Ove Gjedde en Rejse Syd om Afrika til Indien,
. ) Merkantilismen lærte, at Prineipet for et Lands økonomiske Styre burde
være at lægge Hovedvægten paa Handel og Industri, thi den indenlandske Industri unødiggiorde Indkøb og bragte Penge ind ved Udførsel.
Regeringen burde derfor kunstigt værne Industrien ved Toldbeskyttelser
samt ved Dannelsen af priviligerede Handelskompagnier og ved Erhvervelsen af Kolonier paa enhver Maade udvikle Handelsflaaden. Agerbrugsprodukter og indenlandsk Handel kom først i anden Række.
t ) 1718 fandt man ved Churchhillflodens Munding Kanoner fra Munks efterladte Skib.
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hvorved Danmark fik Fodfæste paa Koromandelkysten og erhvervede Trankebar.

Ove Ojeddes Rejse.
Efter at det ostindiske Kompagni var dannet, stræbte
Kongen hen imod at faa afsluttet en Handelstraktat med et
af de store Riger i Ostindien. I 1617 kom en Hollænder,
Boshouwer, der var i Kejseren af Ceylons Tjeneste, til
Danmark for at søge Hjælp her mod Portugiserne, og man
greb da Lejligheden til at afslutte en Traktat med ham,
efter hvilken Danmark til Gengæld for store Handelsbegunstigelser og mod 100000 Specier i Subsidier skulde yde
væbnet Hjælp. 14/11 1618 afsejlede derfor en Eskadre paa 4
Skibe (2 Orlogsskibe og to armerede Koffardiskibe) under
Kommando af den 28aarige Ove Gjedde, hvis Flag vajede
paa "Elefanten", medførende Boshouwer, flere af Kompagniets hollandske Købmænd og 300 Soldater. Efter at have
kæmpet mod store Vanskeligheder - slet Udrustning, Søskade, Mangel paa Disciplin m. m. - og under stadig Uenighed med de hollandske Købmænd befandt Eskadren sig
"/2 1619 endelig ud for Madeira. Her kom den i Kamp med
3 franske Kapere, hvoraf de to erobredes og indlemmedes
i Eskadren (det største af dem paa 32 Kanoner under Navn
af "P atientia") . Kæmpende med Sygdom og Proviantmangel fortsatte Ove Gjedde nu Rejsen og ankom i Juli
til Capstaden, hvor det ene af de erobrede Skibe forliste.
Sejladsen fortsattes derpaa gennem Mosambique Kanalen,
hvor Boshouwer med sit Skib skilte sig fra Eskadren, og
man naaede endelig 25/. til Komorerne efter at have anduvet Mosambique, som man fejlagtig antog for Madagascar, og hvor de indfødte forhindrede Proviantering. Paa
Komørerne forblev man i en Maaned for at komme til
Kræfter og satte derefter Kursen mod Ceylon, men Nordost-Monsunen, Strømsætning og mangelfulde Observatio6'
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ner forsatte Eskadren saaledes, at man efter at have anløbet flere ukendte Øer "/3 naaede Sokotora, hvor et af
Skibene fjernede sig fra Eskadren. Uden at anløbe Sokotora satte man nu atter Kursen mod Ceylon, som man nu
endelig 18/ s 1620 - 18 Maaneder efter Afrejsen hjemmefra
- naaede uden videre Uheld. De to manglende af Eskadrens Skibe var allerede ankonme, men Gesandten Boshouwer var da afgaaet ved Døden, hvorler Ove Gjedde selv
maatte lede Forhandlingerne. Disse viste sig snart ganske
resultatløse, hvad Ratifikationen af Traktaten og Subsidierne angik, men førle dog til Afstaaelsen af Byen Trincomale, ligesom del lykkedes Ove Gjedde ved Forhandling
med en af de indfødte Herskere paa Koromandelkysten at
erhverve Trankebar.
Ove Gjedde opholdt sig nu en Tid i de nye Kolonier
for at indrette dem til Forsvar. Et af hans Skibe forliste
imidlertid, et andet sejlede hjem uden Tilladelse. Efter at
have efterladt 2 Skibe tiltraadte Ove Gjedde 'l; 1621 Hjemrejsen med "Elefanten" og naaede efter 9 Maaneders Rejse
Norge. Sygdom og Dod havde da ryddet saaledes op i
Eskadren, at kun ganske faa af den oprindelige Besætning
naaede hjem til Danmark. Jævnsides med Koloniseringsforsøgene søgte Kristian IV
at fremelske den hjemlige Industri, men de fleste af hans Foretagender lykkedes dog kun daarligt. Alle disse Anstrengelser
i Forening havde imidlertid bevirket, at danske Købmænds
Skibe kom med i Udenrigshandelen, ligesom danske Sømænd
snart i stort Antal tjente paa de hollandske Koffardiflaader.
Københavns Handelsflaade talte i 1635 kun 88 Skibe, næst i
Rækken kom Ribe med 17. Som Bevis paa Omvæltningen
ka. : anføres, at i 1640 passerede 1600 hollandske Skibe Kronborg mod 600 dansk-norske og kun 150 lybske. I Norge var
Skibsfarten ogsaa gaaet rask fremad særlig ved Trælasthandel
øg Handel paa Island og Grønland.
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I Sverige stod Skibsfarten længere i Stampe, men man
kæmpede sig i øvrigt frem ad de samme Baner om end med
mindre Held end i de to andre skandinaviske Riger. Ogsaa
her stiftedes oversøiske Handelskompagnier og erhvervedes
Kolonier (Ny Sverige ved Delaware Floden), men særlig søgte
man at udvikle Jærnindustrien (Louis de Geer paa Dannemora
og Finspong), hvorved man naaede til en ret stor Eksport bl.
a. af Krigsmateriel. Landet hemmedes imidlertid i sine Bestræbelser ved de idelige Krige, og Hollænderne udkonkurrerede derfor her den nationale Skibsfart i langt højere Grad
end i Sveriges Nabolande, og de indtog en Stilling, der i
mange Aar stærkt nærmede sig til de fortrængte Hanseaters.
I sidste Halvdel af det 16de Aarhundrede var Silden vandret
fra Øresund til Nordhavet, hvorfor Bergen blomstrede stærkt
op, medens Skanormarkedet ganske tabte sin Betydning.
De nye Tiders Strømninger var altsaa ledede ind over
Norden, men Fremgangen gik snart i Staa, grundet paa de
idelige Fjendtligheder mellem de tre Broderriger.
Ogsaa paa Navigationens Omraade sporedes Virkningen af
de store Opdagelser, hvorved Springet fra .Kystfart til oversøisk
Fart var gjort. Kompasset anvendtes nu overalt og i cardansk
Ophængning; Misvisningen blev mere og mere kendt, og man
begyndte at anvende Log i Stedet for som før at gisse Farten.
Det kopernikanske System for Verdensbygningen havde overalt fundet Anerkendelse, og Platkortene forsvandt langsomt
for Mercatorkortene. Bredden formaaede man at bestemme
ved Jakobsstaven og Astrolaben og omkring Aar 1600 ved
Daviskvadranten i Forbindelse med Tabeller over Ephemeriderne. Længden derimod kunde man kun finde ganske løseligt ved Sol- og Maaneforrnorkelse, Stjernebedækning o. l.,
idet Ure kun havdes i meget primitiv Form. Kikkerten
kendtes ogsaa kun i sin simpleste Skikkelse. Sejlhaandbøger,
Kort og Lærebøger anvendtes vel, men i lange Tider var disse
hollandsk Arbejde.
Den verdensberømte Astronom Tyge Brahe, hvis astrono-
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miske Viden var langt forud for Samtiden, kastede i denne
Periode Glans over Danmarks Navn, men trods megen Anerkendelse i Begyndelsen rettedes der saa heftige sociale Angreb
paa ham, at han forlod Landet og døde i Prag.
Den visbyske Søret fortrængtes i 1561 af Frederik den Andens Søret, der var en Bearbejdelse af hanseatiske og visbyske
Retsregler paa nationalt Grundlag. Den gav bl. a. Regler for
Forholdet mellem Skipper og Reder og mellem Mandskab og
Skipper.
Trods alle disse Forbedringer var Sofarlen endnu yderst
farefuld, dels fordi de navigatoriske Hjælpemidler var saa
utilstrækkelige, og dels fordi Farvandene vrimlede af Kapere
og Sørøvere. Rejsernes Længde var derfor ofte stor; 11 /~ Aar
var ingen usædvanlig Tid for at naa Ostindien, ja der haves
endog Eksempler paa, at et Skib har brugt 4 Aar til denne Rejse.
Kampen mod Hansaen var muliggjort ved de tre nordiske
Rigers Krigsflaader; men ogsaa den paa ny fremblomstrende
Søfart maatte have en kraftig Flaadepolitik til Baggrund. I
Norden erkendte man tilfulde Betydningen af en stærk og
kampberedt K~igsflaade under denne Synsvinkel, men først
og fremmes l var Drivfjederen Ønsket om at erhverve Hovedindflydelsen i Østersøen for at skabe et "dominium maris
baltici".
Bestræbelserne herefter kom i Begyndelsen kraftigst til
Orde i Danmark-Norge. Alt længe havde dette Rige været det
førende i Norden, ikke mindst da Danmarks Beliggenhed gav
Landet Kontrol over den eneste praktisk brugelige Indgang
til Østersoen. Danmarks Maal havde i lang Tid været dette
Østersovælde. og Kontrollen over Øresund var Udtrykket for
dets Magt. Trods Hansaerts Magtstilling kom dette klart til
Orde under Erik af Pommern; den en Gang indstiftede Øresundstold kunde Danmark ikke tvinges til at opgive - den
politiske Situations Foranderlighed kunde faa Danmark til at
slaa af paa sine Toldkrav men aldrig til at stryge dem.
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Medens saaledes en maritim. Stormagt som Nederlandene.
for hvem Østersøhandelen spillede en lige saa stor Rolle som
hele deres ovrige Handel. skyede et Forsøg paa Frigørelse for
Øresundstolden, fik Danmark hurtig i Sverige en Medbejler.
der ogsaa gjorde Herredømmet over Østersøen til Ledemotivet
for -sin Politik. Til en Begyndelse havde Danmark langt de
fleste Fordele i Kampen. særlig ved sin gunstige havomflydte
Beliggenhed, ved Herredømmet over Norge og over næsten
hele Sveriges Vest- og Sydgrænse helt op til Kairnar; Gulland
laa som en Forpost for dansk Sømagt. Øland var ofte paa danske Hænder. medens Sverige kun ved Elfsborg havde Føling
med Havet i Vest. Sverige laa derfor ogsaa nærmest under
i Kampen, Syvaarskrigen var ikke afgørende for Spørgsmaalet. Kalmarkrigen var nærmest en Sejr for Danmark.
Men saa snart Sverige ved sin nationale Rejsning havde
faaet Form under Vasaætten og i Modsætning til Danmarks
nærmest adelsrepublikanske Forfatning havde skabt et stærkt
Kongedomme. rettedes ogsaa Blikket mod øst mod den naturlig under svensk Vælde hørende ostlige Del af Østersøen,
Her formaaede Danmark ikke at hævde sine Krav; ved den
livlandske Ordensstats Opløsning var Sverige nærmest til at
gribe ind og beherskede snart Estland og Reval. Danmark
erhvervede vel Øsel men intet mere, medens Sverige snart
efter kunde træde kraftigt op mod Rusland og Polen. Riga og
Reval, de vigtigste polske Indførselshavne, kom paa svenske
Hænder, og russiske Forsøg paa at lede Handelen over Narva
glippede saa grundigt. at Sverige, efter Stolbovafreden, var
Herre over hele den til den botniske Bugt og finske Bugt
grænsende Kyst.
Højhedsretten over Sundet og over de omliggende Have
havde Danmark bevaret ubestridt, men ud over Linien Gulland-Øsel rettede man ikke mere Blikket. Sveriges Politik
forfulgte imidlertid - ledet af to af Nordens mest fremragende Statsmænd, Gustav Adolf og Aksel Oksenstjerna .-
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stadig sit Maal og var snart Herre over Pommern og Rugen.
Herved trængte Sverige decideret indenfor Danmarks Interessesfære, og da dets næste Maal maatte blive at lukke Ringen
om østersoen ved Danmarks Erobring, var Krigen selvfolgelig kun et Tidsspørgsmaal.
I denne tilstundende Kamp var Fordelene ikke som ' for
alle paa Danmarks Haand, navnlig da Sverige ikke havde
sat sit Maal uden tillige at udvikle Midlet til at naa det. Kalmarkrigen, der ved Losesununen for Elfsborg havde sat dybe
Spor i Sverige,' var væsentlig tabt ved den svenske Flaades
Underlegenhed; den Fejl maatte rettes og blev rettet, og snart
stod en kraftig svensk Flaade, skabt af Klas Fleming, paa
Gustav Adolfs og Aksel Oksenstiernas Initiativ rede til at understøtte den nye fremadstræbende nordiske Stormagt. Kampen
om Herredømmet over Østersøen var uundgaaelig mellem
Sverige og Danmark, og den kom væsentlig til at hvile paa
Flaaderne, men ej heller i de andre Dele af Østersøen kunde
Sverige vente andet end Krig, dertil var dets Østerseplaner
for aggressive og Udelukkelsen af saa mange Nationer fra Havet i Længden for utaaleligt. Saaledes som Forholdene havde
udvidet sig, blev Flaaden i denne Kamp Angrebsvaabenet for
Sverige og Forsvarsvaabenet for Danmark.

Skibene.
Ogsaa paa Skibstyperne sporedes Virkningerne af de store
Opdagelser. Hanseaternes plumpe Kogger afløstes af de slankere, mere velsejlende Kraveller. Fordringerne til' Sødygtighed sattes stadig højere, og snart fik man Grunden lagt til den
Sejlkrigsskibstype, der i Aarhundreder skulde blive den
ledende.
Efterhaanden som Skrogets Størrelse voksede, byggedes
der over det Dæk, der bar Kanonerne, et Halvdæk for og agter
- Skanse og Bak - ligeledes med Kanoner; ovenover Skansen
byggedes saa Hytten til Beboelse for Chef og Officerer. Snart
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smeltede Skanse og Bak sammen til det øverste Batteridæk, og
ovenpaa dette byggedes igen en Skanse med Kanoner og en
overdækket Bak. Sluttelig forenedes Skanse og Bak ved Kobryggerne, og mellem disse dannedes Kulen, hvor som Regel
en Slup havde Plads. Skibene i denne Periode havde altsaa
som Regel kun to Dæk med Kanoner, nemlig øverste Dæk og
øverste Batteridæk; Banjerdæk kendtes ikke, og Mandskabet
sov derfor ofte i Lasten.
Paa Kristian den Fjerdes og Gustav Adolfs Tid var Skibene
som Regel mellem 40-50 m lange i Kolen, mellem 10-16 m
brede og 4-500 Læster store.
Sejlføringen var Undersejl, Mærssejl og Bramsejl paa
Stor- og Fokkemast, Krydssejl og Mesan paa Mesansmasten,
Blinde og Bovenblinde (Skublinde) paa Bovsprydet. Til de
større af Sejlene havdes "Bonetter", Sejl, der riedes til Undersejlenes og Mesanens Underlig.
Kanonantallet i Skibene var meget variabelt; der var i Begyndelsen intet bestemt Forhold mellem Drægtigheden og Bestykningen. Ved Periodens Begyndelse havde Skibene ofte et
uforholdsmæssigt Antal Skyts om Bord, men efter haanden
formindskedes Antallet i samme Forhold, som Skytsets Kaliber steg. Gennemsnitsantallet af Kanoner pr. Skib aftog
saaledes fra ]565-1645 til omtrent det halve.
Paa Agterspejlet maledes foruden Skibets Navn ofte den
Genstand, hvoraf dette udlededes ("Elefanten", "Trefoldighed"), og Agterkastellet forsiredes og udstyredes med megen
Pragt"). Foruden en Slup havde Skibene en .Æsping" slæbende agter til Brug ved Bugsering, til Ordreoverforsel under
Slaget og til "armeret Fartøj". Sidefartojer var meget sjældne.
Nogen bestemt Inddeling i Skibsklasser kendtes i Begyndelsen ikke, alle benævnedes Orlogsskibe. Kristian IV indførte Benævnelsen Fregat for Skibe med 1 overdækket Kanon. ) Skibet »Patlentta e hed oprindelig »Char ttas Patriæ e, men da det i en
stærk Storm blæste om paa Beddingen uden at ødelægges, fik det Navnet -Patlentla- (Taalmodighed).
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dæk, og i 1633 indførtes i Sverige Benævnelserne "Regalskib"
(450 Læster og deromkring), "store Orlogsskibe" (300 Læster)
og "rette Orlogsskibe" (200 Læster).
Efterhaanden som Orlogsskibene mere og mere antog bestemt Præg, forsvandt Anvendelsen af Koffardiskibe til Krigsbrug. Kristian IV indforte (1621) Defensionsskibe, d. v. s.
Skibe, der mod Toldlettelser stilledes til Kronens Disposition,
og i hvis Bygning der da toges krigsmæssige Hensyn; de var
som Regel svagt armerede. I Slaget paa Kolberger Heide del tog saaledes f. Eks. 8 Defensionsskibe.
Blandt de mindre Skibe gjorde de skonnertriggede "Pinker" og de rundgaltede, jagtriggede "Galioter", "Bojerter" og
"Jagter" Krydser- og Avisotjeneste. Ogsaa Brandere anvendtes, og af Rokrigsskibe havdes Galejer. De anvendtes
særlig til Norges Kystforsvar og havde fra 10-30 Aarer. I
Sverige grundedes en Skærgaardsflaade af "Lodjor", smaa
8-12 Aarers Fartojer med l å 2 smaa Kanoner.
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Vaaboeoe.
I de forste storre artilleribevæbnede Skibe førtes i Regelen
et stort Antal Skyts men af smaa Kalibre - 6 å 8pundige - ,
og Vægten af en Bredside var derfor sjælden mere end 400 ti];.
Kanonerne støbtes sædvanligvis af .Iærn, Bronze eller Kobber og var udelukkende Forladeskyts.
Paa 7-Aarskrigens Tid benævnedes de sværeste Kanoner
Kartover ("trekvarte", "halve"); de var 20-24 Kaliber lange
med en Projektilvægt paa 24-48 'lb, en Ladning paa 10-20 'lb,
Kaliber 12-18 cm. "Slangerne" var længere - op til 30-50
KaI. - med en Projektilvægt for de storre paa f2-15 'lb,
for de mindre ("hele", "trekvarte", "halve", "kvarte" o. s. v.)
fra 3-10 'lb og en Ladning fra 1-5 'lb. Kaliber for de største
- "Nodtslanger" - 10-12 cm, for de mindre 2-4 cm. De
lettere Kanoner benævnedes "Falkuner", "Falkonetter", "Skerpentiner", "Skærbrækkere". Projektilvægt ~ å 1 ti];. Artilleriet anvendtes udelukkende som Bredsideskyts, dog opstilledes lettere Kanoner i Mærsene, og i Overbygningen stod
ofte Kanoner, der kunde bestryge Dækkene langskibs under
Entring. Projektilerne var af Jærn; Stenkugler og Blykugler
brugtes dog ogsaa; mod Rejsningen anvendtes Stangkugler,
Lænkekugler og Knipler, og for at skyde det fjendtlige Skib
i Brand anvendtes forskellige Slags Fyrværkerisager. af hvilke
kan nævnes: Fyrboller, Fyrkranse og Fyrpile, der afskødes
med Bue . .
Ogsaa Morteren anvendtes om Bord, udskydende oftest
gloende Kugler, sjældnere Bomber, forsynede med primitive
Brandror. Haandgranater var ikke ualmindelige; de indlagdes i en Lerpotte med en Krudtindfyring og lukket med et
Laag, hvorpaa der sad en Lunte. Ved Lerpottens Sønderslagning kunde Ilden fra Lunten naa Indfyringen. Til Afværgelse af Baadeangreb eller Entring benyttedes Skraa - en
Art Kardæsker - i Pose. Krudtet hentedes op i Læderkoggerser og indførtes løst med en Ladeskuffe af Kobber, hvor-
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efter der indførtes en Forladning af Værk eller Blaar. Antændelsen skete ved Fængkrudt og Lunte.
Kanonerne a1Iuteredes som Regel i Firehjuls-Rapperter
med Hojderetningskiler, "Stilholter", og haledes til og fra
Borde ved Taljer. Rekylen stoppedes af en Brog gennem
Druen og syet til Ringebolte i Borde. Fænghullet dækkedes
med et Laag, og til Kanonens Manipulation fandtes to Hanke
ved Tapperne, "Delfinerne". Kanonerne havde ofte Navne og
var rigt forsirede med Billeder ("de danske Konger"). Viser
paa Kanonerne kendtes ik.ke, da Kampen foregik paa ganske
kort Afstand. Skulde man skyde paa længere Afstand end
2-300 m, stilledes Kanonerne vaterpas, hvorved man fik Ricochetskydning. Udover 1000m kunde ingen blot nogenlunde
virksom Skydning paaregnes. Skudhastigheden var meget
ringe, de svære Kanoner afskodes under Kamp sjælden mere
end 5 å 6 Gange, de mindre 20-30 Gange, i øvrigt rakte Arnrnunitionsforraadet ej heller til mere end ca. 30 Skud Pl".
Kanon. "Trcfoldigheden" afgav i Slaget paa Kolberger Heide
f. Eks. kun 315 Skud (ca. 8 pr. Kanon).
Hvad Haandvaabnene angaar, da var Armbrøsten endnu i
Brug paa Syvaarskrigens Tid men forsvandt snart fuldstændig
for Musketten, der ogsaa var Hovedvaabenet for de ombordværende Soldater. Den havde dels Hjullaas med Svovlkis,
dels Luntelaas. Ogsaa Pistoler kom nu i Brug. Søfolkene var
bevæbnede med Huggerter ("Kortelasser"), Økser, Piker og
Morgenstjerner, ja endog med Lanser. Det svære 2 Haands
Slagsværd og Rapiren var væsentlig Officersvanben. Jærnhat
og Brystplade brugtes til Entring.
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Besætningerne.
Som allerede tidligere nævnt udskrev man Mandskabet til
Skibene af Kystbefolkningen, hver Gang Flaaden skulde udrustes. Ofte hvervedes imidlertid tillige Folk til at besætte
de vigtigere af Mandskabets Stillinger, hvorved der begyndte
at danne sig et fast Korps.
OfIicerskorpsets højeste Charge var Rigsadmiralen. Til
denne Post udnævntes sædvanligvis en af Landets Adelsmænd,
ofte en Rigsraad, og denne var som Regel uden virkelig Sømandsuddannelse. Rigsadmiralen var bestemt til at føre Slagflaaden, de øvrige Eskadrer førtes af Admiraler, men nogen
fast Admiralsklasse fandtes ikke; til Admiral udnævntes sædvanlig en Adelsmand eller en af Skibscheferne for et bestemt
Togt, saaledes at Graden ophørte med Togtet. En Undtagelse
herfra dannede Værftschefen, "Holmens Admiral". Officersgraderne Kaptajn og Løjtnant (denne Grad fandtes først fra
1620) opnaaedes enten af Adelsmænd eller Sømænd - ofte
endog udenlandske - der som Regel aflagde en mindre Prøve.
Officererne var saaledes fast ansatte og gjorde i Fredstid Tjeneste paa Holmen; de oppebar fast Gage. Adelsmændene
havde en stærkt begunstiget Stilling - som Regel toges Admi-
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ralerne udelukkende blandt dem; men alt i alt stod Officerskorpset desuagtet paa et ret lavt Standpunkt, hvad Kundskaber og Disciplin angik. Skibskaptajnen var Skibets Chef
og var som Regel assisteret af en Lojtnant; Navigation og
Manøvrer laa i Hænderne paa Skipperne og Styrmændene, der
tillige var en Slags Lodser. Artilleriet om Bord var bestyret af
en Arkelimester og betjentes af et fast Korps, Bosseskytterne.
Da Mandskabsudskrivningen baade var langvarig og utilstrækkelig, dannede Chr. IV en Stambesætning for Flaaden,
"den faste Stok", der fik Bolig i de 1632 anlagte "Skipperboder". Denne faste Stok, der talte baade Danske og Norske,
vedligeholdt de oplagte Skibe og forrettede Vagttjenesten paa
Holmen, naar Flaaden var oplagt. Den "faste Stok"s højeste
Charge var som oftest Hojbaadsmanden.
I Sverige forsogte man ogsaa at danne et fast Korps til
Stamme for det ligesom i Danmark-Norge udskrevne Mandskab, men omkring 1620 indførtes "båtmanshållet", hvilende
paa det Princip, at Borgere og Bønder i Kystlandskaberne
saavel i Krig som i Fred mod Skattelettelser stillede et vist
Antal "b åtsmån". Disse var ikke til Tjeneste i Fredstid og var
ofte ældre Folk uden Uddannelse, hvorfor Systemet stod langt
tilbage for det danske.
I det store og hele var Kvalileten af Besætningerne i de
nordiske Flaader kun ringe; højest stod Danmark-Norge, hvor
særlig den faste Mandskabsstamme forskaffede Flaaden et
hidtil ukendt Kampberedskab. Daarlig Løn, indskrænkede
Pladsforhold i Forbindelse med slet Kost og yderst utilfredsstillende hygiejniske Forhold avlede dog ofte en for Flaaderne
ganske lammende Sygelighed og Desertion. Strenge Midler
anvendtes derfor ogsaa til Mandstugtens Hævdelse over for de
ofte raa og af forskellige Nationer sammensatte Besætninger;
saaledes idømtes Livsstraf hyppigt, ligesom man som Straf
f. Eks. anvendte at nagle en Mands Haand fast til Masten og
selv lade ham rive den løs. En almindelig Straf var Kølha-
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ling, der bestod i at trække en Mand fra den ene Raanok til
den anden under Bunden paa Skibet, hvis Begroning ofte tilføjede ham svære Saar i Ansigtet. Ej heller Disciplinen blandt
Officererne var saa god som ønskelig, mange holdt sig f. Eks .
tilbage under Kamp, og Krigsretter over Skibschefer efter
Slag var en almindelig Sag. Baade Chr . IV og Klas Flerning
truede f. Eks. deres Skibschefer efter Kolberger Heide-Slaget
med Stejle og Hjul. Det maa dog ikke forglemmes , at Grunden til dis se beklagelige Forhold under Kamp ikke altid var
Fejghed men ofte manglende Sømandsskab.

Strategi og Taktik.
I Danmark-Norge var Flaadens Administration i dette
Tidsrum underlagt Statholderen paa Københavns Slot, men
ved Oprellelsen af Rigsadmiralchargen og ved Ansættelsen af
en "Holmens Chef" mindskedes Statholderens Indflydelse.
Flaadens Pengevæsen var underlagt Rentemesteren, men ingen
af de nævnte Myndigheder havde deres Omraade fast begrænset, idet Flaadens virkelige Bestyrelse for det meste hvilede i
Kongens Hænder.
Allerede efter Grevens Fejde, da Flaaden var bleven en
virkelig Rigsflaade, havde man anlagt et Orlogsværft, "Bremerholm", paa Gammelholm. Her fandtes Magasinerne, medens selve Flaaden havde sit Leje dels langs Bremerholms
Østside, dels i den nordenfor liggende Indskæring, "Krabbelokket" (ved nuværende Nyhavn). Paa Slotsholmen, der
udvidedes ved Opfyldning, anlagdes Tøjhuset og Proviantgaarden, et mægtigt Bygningskompleks, der i sine Arme indesluttede "Arkelihavnen", 4-5 m dyb og udelukkende bestemt til Orlogsfartøjer.
Den mod Landsiden ved Voldanlæg beskyttede Flaadestation befæstedes yderligere ved, at en sammenhængende
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Enceinte anlagdes udenom Kristianshavn paa Amager samtidig med, at et "CiLadel" opkastedes til Bestrygning af det
nordlige Indløb, der end yderligere forsvaredes af et Blokhus paa Revshalegrunden (lige over for nuværende Toldbod).
I Sverige udøvede Kongen en lignende Magt over Flaaden
som i Danmark, og under ham kommanderede ligeledes en
RigsadmiraL Omkring 1620 lagdes Flaadens Bestyrelse i
Hænderne paa eL Admiralitet. sammensat af 5 Admiraler.
Med Skibenes voksende Sejlevne fulgte snart de første taktiske Forsøg. Allerede under Syvaarskrigen findes i de tre
Flaader detaillerede Eskadreordrer, der tog Sigte paa at
sammenarbejde Flaaden til et Hele. Herluf Trolle udgav
saaledes Bestemmelser for en Marchorden, efter hvilken hver
af de sværeste Skibe skulde danne Spidsen i en Gruppe af 3
Skibe, de to Sekundanter skulde gaa paa Laaringen af Førerskibet. Hele Flaaden skulde saaledes gaa i en Kileorden, idet
Hovedskibene gik i Kølvandsorden, Sekundanterne i en Bb.
og Sth. Skakorden. Lignende Ordrer udgaves af Erik XIV,
og Maalet med dette var at føre Flaaden samlet i Slag. At
opnaa taktisk Overlegenhed overfor en Del af Fjendens Linie
var dog endnu en Tanke, der laa fjernt, og ej heller den
nævnte Marchformation kom til at spille nogen Rolle, dertil
var den alt for vanskelig at holde. Signalvæsenet søgte man
ligeledes at forbedre, og man havde i sin Magt ved Signalskud, Lanterner og Flag, visLe paa forskellige Steder af Skibet, at tilkendegive vigtigere Ordrer.
Naar Flaaderne var førte imod hinanden, gav Admiralen
Angrebssignalet, hvorefter alle holdt ned mod Fjenden, og
al Samvirke ophørte. Skydningen indlededes først paa klos
Hold, og der manøvreredes først og fremmest for at muliggøre Entring. Ved Entredræg o. L fastholdtes det fjendtlige
Skib, samtidig med at Smaaskytset paa Dæk og i Mærs, Fyrpile, Haandvaaben o. L sattes ind. Kunde det til Luvart
værende Skib ikke klare sig, kappede det Entredræggene og
ankrede, hvorved Fjenden drev ad Læ.
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Da den af Herluf Tralle anordnede Formation ikke egnede sig til Kamporden - særlig ikke ved Vinden -, fremtraadte Kølvandslinien snart, og Luvstillingens Fordele bevirkede, at man nu begyndte at kæmpe for dennes Opnaaelse,
navnlig for at kunne sætte Angrebet an efter eget Tykke. En
saadan lang Kølvandslinles Uhandlelighed synes dog snart at
gaa op for Flaadeførerne. Kristian den Fjerde og senere Gustav Adolf delte derfor Flaaden i 4 Eskadrer, hver med sin
Admiral. Gustav Adolf befalede saaledes endog de fire Eskadrer til hver at gaa i en Kileorden og alle fire at marchere i
Frontorden, saa længe Vinden ikke fordrede Krydsning, i
hvilket Fald Kølvandsordenen skulde indtages.
Selvfølgelig var disse Ordener vanskelige at holde paa
Grund af Skibenes Uensartethed og daarlige Sej levne, men
efterhaanden som denne forbedredes, blev det muligt at forsoge paa at holde en Kølvandsorden. Denne var derfor ved Periodens Slutning den almindelige Kamporden. Endog Kentremarcher og samtidige Drejninger forsøgte man at udføre. Den Rolle, Flaaderne spillede i dette Tidsrums Krige, er
klar at fatte, og baade Gustav Adolf og Chr.IV satte Flaaden
paa den rette Plads. Særlig denne sidste viste en ikke almindelig strategisk Klarsynethed ved sine Flaadebevægelser 1643.
Uden Tøven og med stor Risiko opsøgte han den svensk-hollandske Hjælpeflaade, inden dens Forening med den svenske
Hovedflaade, og slog den. Flaadernes Bevægelser og rette Udnyttelse hindres dog i overvejende Grad under hele dette Tidsrum af manglende Efterretningsvæsen, idet man endnu ikke
havde udskilt en lettere Skibsklasse til Spejder- og Krydsertjeneste men nøjedes med at lade denne Tjeneste udføre af
mindre, sletsejlende Fartøjer.

Norclens Sekrlgshtstcrte.
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B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
a. Den nordiske Syvaarskrig (Trekronerkrigen) (1563-70).
Efter at Hansaens Magt ved Skandinaviens fælles Optræden var bleven knækket, kom Kampen til at staa mellem Danmark og Sverige om Førerstillingen i Norden. For Danmark
stod Unionens Genoprettelse dunkelt som det fjerne Maal,
men som det nære og første stod Herrevældet over Østersøen
("dominium maris baltici").
I Aaret 1558 var Sværdriddernes Stat i Livland ganske i
Oplosning, Russerne erobrede store Dele af Landet, bl. a. Staden Narva, og frygtende deres Fremtrængen gav Øselog
Wiek sig i 1559 ind under den danske Krone, der da lod
Frederik II's Broder Hans tage Styret men kun med ganske
ringe Understotteise fra Danmark; Reval og Dele ål' Estland
gav sig derimod ind under Sverige.
Om Livland koncentrerede derfor Interessen sig, derfra
kunde Danmark generobre Estland og foje et nyt Led i den
Ring, der fra Norge over Båhuslån, Skaane, Halland, Blekinge
og Gotland lukkede Sverige ude fra Havet. At modarbejde
Danmarks Planer, om fornødent med Vaaben, blev derfor en
Nodvendighed for Sverige, men saa længe Gustav Vasa og
Kristian III levede, undgik man Krigen. Da imidlertid Erik
XIV og Frederik II kom paa Tronen, antog Forholdene straks
en skarpere Karakter, og som Symbol paa begge Rigers Politik
rejste der sig Strid om Retten til at føre Unionstidens ,,3 Kroner" i Vaabenel.
I J 561 satte Sverige sig i Besiddelse af Harrien og Wir-
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land, og kort efter standsede Erik XIV Handelen paa Narva
for at tvinge den tilbage over Reval, ja gav endog sine
Admiraler Ordre til at opbringe alle Handelsskibe, der modsatte sig Forbudet. Dette berorte Hansestæderne - og da
særlig Liibeck - i allerhøjeste Grad, hvortil endvidere kom,
at alle deres Forsøg paa at faa de gamle Privilegier i Sverige
stadfæstede var strandede. Liibeckernes Interesser fandt derfor Udtryk i en Alliance med Arvefjenden Danmark, i hvem
de allerede i nogen Tid havde set Østersøens Herre. Forholdet
mellem Sverige og Danmark blev herved ydermere spændt,
og Folkestemningen, der fra Unionstiden og Grevefejdens Afslutning var stærkt ophidset mod "Jutarne" - som Svenskerne kaldet de Danske -, ladede Luften med Sprængstof,
saa at Kanonerne i Aaret 1563 saa at sige gik af af sig selv.
I Marts 1563 afsejlede Overadmiral Jacob Brockenhuus
med en Eskadre paa 9 Skibe til Farvandene omkring Bornholm med Ordre til at konvojere egne Skibe og at anholde
de svenske Skibe, man traf, og sende dem til København.
Samtidig stak en svensk Eskadre paa 19 Skibe under Jacob
Bagge i Søen og gav sig paa Vej til Rostock for at afhente
Erik XIV's tilkommende Dronning og medhavende Ordre til
at ødelægge de danske Krigsskibe, de mødte. Svenskernes
Vej faldt over dansk Soterritorium, og den 30te Maj fik de
Jacob Brokkenhuus's Eskadre i Sigte liggende paa Rønne
Red med en Konvoj.
Slag ud for Rønne 8°/5 1563.
Da Jacob Bagges Eskadre ikke hilste ved at lade Mærssejlene løbe, sejlede Brokkenhuus ud til den med 3 Skibe
og skod "dansk Lasen" (tre Skud), men ved et Tilfælde var
et af Skuddene skarpt og gik gennem et af de svenske
Skibes Mærssejl. Inden Hjælp kunde faas fra de ovrige
danske Skibe, der dels ikke var meget kampivrige. dels
ikke vilde forlade Konvojen, havde Jacob Bagge omringet
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Brokkenhuus's Skibe; hurtig mistede det danske Admiralskib "Hercules" Stormasten, og efter 4 Timers Kamp var
alle 3 tagne, de resterende 6 undkom til Øresund. 700
danske Fanger førtes til Stockholm, hvor Erik XIV lod
dem deltage i Triumftoget for Jacob Bagges Sejr, barhovede og med hvide Stokke i Hænderne. Ikke desto mindre erklæredes Krigen først 2 Maaneder
senere, og i August indlededes fra dansk Side Krigen ved et
Angreb paa Elfsborg, Sveriges eneste Forbindelse med Havet
mod Vest. Flaaden overførte Belejringsskytset; og 4de September overgav Fæstningen sig, hvorved to nye, store Orlogsskibe, der laa i Havnen, gjordes til Bytte og indlemmedes i
den danske Flaade.
Men videre naaede man ej heller til Lands, og Hæren gik
da i Vinterkvarter i Skaane. Et svensk Indfald i Norge mislykkedes.
Samtidig med Operationernes Begyndelse mod Elfsborg
var den dansk-lybske Flaade, 34 Skibe stærk (hvoraf 7 lybske
under Friederich Knebel), kommen ud under Peder Skram.
Som Basis for Operationerne mod Sverige benyttede Flaaden
Bornholm, der var under lybsk Forpagtning, og efter at have
renset Farvandet der for Kapere ankom Flaaden i Slutningen
af August til Øland, der brandskattedes. Den svenske Flaade
under Jacob Bagge, 30 Skibe stærk, skulde samvirke med
Hæren under et paatænkt Indfald i Blekinge men afgik, da
den danske Flaades Ankomst rygtedes, over Gulland, der blev
brandskattet, og mødte Danskerne 10de Septbr. under Gotska
Sandøen. Da den svenske Flaade holdt af, kom det kun til et
partielt Engagement i 1 å 2 Timer, hvorefter begge Flaader
ilde tilredte faldt tilbage, Svenskerne paa Stockholm, Danskerne paa Gotland. Paa dansk Side faldt bl. a. Viceadmiralen, Frantz Bille. Den danske Flaade forblev i de gotlandske
Farvande til Vinterens Frembrud, dog uden at foretage noget
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væsentlig, og begge Konger bebrejdede deres Flaadeførere den
lidet energiske Krigsførelse. Jacob Bagge fik dog alter Flaaden at føre næste Aar, hvorimod Peder Skram trak sig tilbage
og kommanderede paa Laholm Slot, som han med glimrende
Tapperhed forsvarede indtil 1568.
Paa Grund af slet Ledelse og en overmaade stor Pengemangel udrettede den danske Hær ej heller noget i dette Aar.
To store Indfald i Sverige, det ene med Stockholm, det andet
med Kalmar som Maal, maatte opgives , men ej heller Svenskerne opnaaede andet end at hærge nogle af .de skaanske
Provinser paa det frygteligste.
Til Søs forefaldt derimod alvorlige Sammenstød. Begge
Riger havde her rustet sig af yderste Evne, og Danmark havde
allerede tidlig paa Foraaret udsendt 2 Eskadrer, af hvilke den
ene paa 6 mindre Skibe skulde hævde Herre~ømmet i Kattegat og blokere Kysten ved Elfsborg, den anden paa 10 Skibe
skulde forhindre Forbindelsen mellem østersølandene. Mindre Flaadeafdelinger sendtes til Island og Trondhjem. Hovedflaaden afsejlede i Maj under Herluf Trolle, 25 Skibe stærk,
til Farvandet mellem Øland og Gotland efter at være bleven
forstærket med 10 lybske Skibe under Knebel. Flaaden havde
Ordre til al søge den svenske Flaade og efter at have sla aet
den at gaa til Stockholm, hvortil Hæren agtede at gøre et
Fremstød. Omtrent samtidig var den svenske Flaade, 36
Skibe stærk, under Jacob Bagge afgaaet fra Elfsnabben med
Bagges Flag vajende fra det berømte Skib "Mars"eller "Makaløs", Den 30te Maj mødtes Flaaderne under Øland i et Slag,
der nærmest blev en Sejr for den danske Flaade.
Slag ved Øland 80/5 1564.
Efter at den danske Eskadre, hvis Udrustning og Sundhedstilstand lod meget tilbage at ønske, i et Par Uger
havde ligget til Ankers ved Carlsøerne, lettede Herluf
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Tralle den 28de Maj for at afgaa til Stockholm. Den 30te
fik man den svenske Eskadre i Sigte, kommende rumt
nordfra for KOlig Vind og sejlende uden Orden med Flagskibet og et Par andre Skibe i Forvejen for Resten af
Eskadren. Herluf Tralle, hvis Eskadre ej heller var samlet, angreb med 5 il. 6 Skibe de forste Svenskere, der drejede
bi og tog mod Kamp uden at faa Understottelse af sine
Fæller. Kampen blev meget haard, 1 lybsk Skib sank,
Herluf Trolles Flagskib "Fortuna" maatte sakke for en
Rorskade, og først Mørket skilte de kæmpende.
Begge' Parter søgte i Nattens Lob at samle Skibene,
men det lykkedes kun daarligt, grundet paa Stille. "Fortuna" fik. hængt et Nødror, og ved Morgengry l.ste Juni laa
begge Flaader for svag NOlig Brise med Stb, Halse over
mod Ølands Nordspids, Svenskerne til Luvart uden Orden,
Luheckerne ~ Queuen paa den danske Flaade. Jacob
Bagge styrede med "Mars" og de omkring denne værende
Skibe ned for Stævnen af Liibeckerne for at tvinge dem
ind paa Land. Svenskernes Hensigt lykkedes for saa vidt,
som Liibeckerne til Slut blev nodte til at vende udover.
Kort efter sprang imidlertid Vinden til NV og gav Luven
til de Danske, der da i Forening med de rumt sejlende
lybske Skibe straks holdt af til Angreb. Kampen stod
snart alene om "Mars" og dens Sekundanter, der ved udlagte Bomme sogte at afværge en Entring. "Fortuna" fik
imidlertid atter Rorhavari, men denne Skæbne ramte kort
efter ogsaa "Mars", der nu uden Manøvreevne blev haardt
medtaget og tilmed blev forladt af sine Sekundanter, Paa
Luvsiden bordedes den baade af Otte Rud med "Byens
Love" og af det lybske Flagskib "Engelen", i Læ desuden
af et andet lybsk Skib. Efter en liaardnakket Kamp, hvori
Jacob Bagge selv deltog, maatte denne tilligemed Viceadmiral Arvid Trolle overgive sig, men knapt var de komne
fra Borde, før "Mars", rimeligvis ved Uforsigtighed fra
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de erobrendes Side, sprang i Luften med over 800 Mand
af alle tre Nationer. De øvrige svenske Skibe holdt derefter af til Stockholm, medens Herluf Trolle ankrede ved
Carlsøerne. Jacob Bagge og Arvid Trolle førtes senere
fangne til København. Den danske Flaade gik efter nogen Tids Forløb til Bornholm Ior at proviantere, medens Svenskerne blev liggende i
Skærgaarden under Kommando af Klas Fleming med to ham
delvis sideordnede Admiraler. Saa snart Herluf Trolle atler
var kampklar, aIgik Flaaden - kun daarligt assisteret af de
lybske Skibe - paa Grund af en falsk Efterretning til de
rugenske Farvande, og uhindret ankrede derfor Klas Fleming
paa de Danskes tidligere Ankerplads under Bornholm.
To rigtlastede Handelsflaader, der intet anede herom, faldt
derved i deres Hænder, den ene var endog paa over 20 lybske
Narvafarere, og de bragtes alle i Behold til Stockholm. I
Liibeck blev Forfærdelsen herover stor, man frygtede endog
et Oprør, men set fra et dansk Standpunkt havde Tabet den
gode Side, at den lybske Eskadres Optræden nu blev mere
fast. De Grusomheder, Svenskerne ved nævnte Lejlighed
havde udøvet, bidrog ogsaa til at give Kampene en skarpere
Karakter.
Ved Efterretningen om delle Uhcld gjorde Herluf Trolle
straks Jagt paa Svenskerne, men uden Held, og opholdt sig
derefter i Farvandene mellem Øland og Bornholm under stadig Kamp med Sygelighed og Proviantmangel. Den 29de
Juli var Klas Fleming atter i Soen og modtes 4de August
med Herluf Trolle under Bornholm i en mindre for de Danske heldig Træfning. Tvungne af Storm og Proviantmangel
gik Svenskerne atter tilbage til Øland, hvor Erik XIV , forbitret over det utilfredsstillende Resultat, overdrog Feltherren
Klas Horn at undersøge Admiralernes Forhold. Kort efter
overdrog Erik XIV Klas Horn selve Kommandoen, og under
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hans faste Ledelse kom der nyt Liv i Operationerne. Allerede
en Uge efter mødtes Flaaderne under Øland i en for de Danske
uheldig Kamp.
2 Dages Slaget ved "Jomfruen" 12/8_14/8 1564.
Neppe havde Klas Horn overtaget Kommandoen over
Flaaden, der laa ved Ølands Nordodde, for den danske
Flaade 12te August, 39 Skibe stærk, angreb for en frisk
SV, kommende op langs Ølands Østside. Horn lettede straks
og styrede Nord og Vest over, 'Svagt forfulgt af de Danske,
der henimod Aften indtog Svenskernes tidligere Ankerplads og satte Mandskab i Land paa Øland for at brandskatte. Den 14de August, efter at Vinden havde trukket sig
NV i, nærmede Horn sig den danske Eskadre, der optog
Kampen til Ankers. En Artillerikamp paa lang Afstand
udspandt sig, dog uden nævneværdigt Resultat. Herluf
Trolle forsøgte at lade nogle af sine Skibe krydse sig op
mod Svenskerne og lettede efter Middag med Resten, da
Vinden atter var falden SV og syntes at give ham Chancer
for at vinde Luven. I heftig Kamp stod nu begge Flaader
vesterover. snart adskilte i to Grupper, uden at det lykkedes Herluf Trolle at vinde Luven. Efterhaanden satte
derpaa Svenskerne Kursen ned mod Kalmar Sund, hvorefter de Danske opgav Kampen og holdt op i Farvandet
mellem Øland og Gotland.
4 danske Skibe, der havde været i Eskadrens Forspids,
kom efter Mørkets Frembrud uforvarende ind i den svenske Hovedstyrke; de tre blev tagne, det fjerde undslap. Men
ogsaa Svenskerne led et Tab efter Slaget, idet det svenske
Flagskib løb paa et Skær i Kalmar Sund og maatte tages
i Havn. Det sank senere. Efter Slaget faldt den svenske Flaade tilbage paa Kalmar,
den danske paa Bornholm, begge - dog særlig den svenske led meget af Sygelighed og Proviantmangel.
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I Østersøen havde en lille dansk Eskadre paa 3 Skibe under Peder Hvitfeld opereret uafhængigt og angreb ved en
enkelt Lejlighed et svensk Skib "Hvita Falken" paa Warnemunde Red. Til Trods for den store Overmagt og tillige beskudt af Kanoner fra Land, kæmpede "Hvita Falken"s Chef,
Andreas Bjørnson. en fortvivlet Kamp for til sidst at sprænge
Skibet i Luften med hele Besætningen.
I Begyndelsen af Oktober lagde først den svenske og lidt
senere den danske Flaade op, mindre Eskadrer holdtes dog
ude, og en af disse indespærrede en svensk Eskadre paa 10
mindre Skibe i Stralsund hele Vinteren. Et Projekt om at
forsænke Indløbet til Stockholm kom ikke til Udførelse.
Alt i alt havde den danske Flaade saaledes trods Uheldene
det væsentlige behersket Østersøen,
Under den næsten utrolige Pengeknaphed, der herskede, 1565
var det naturligvis gaaet stærkt ud over den danske Flaades
Krigsforberedelse. Eskadrer afsendtes dog til Undsætning af
Elfsborg, der belejredes af Svenskerne, og som sluttelig undsattes af Daniel Rantzau, samt til Blokade af den i Stralsund
overvintrede svenske Eskadre.
Da den danske Blokadeeskadre (12 dansk-lybske Skibe)
under Peder Hvitfeld 20de Maj laa Syd for Bornholm, ankom
den svenske Hoverlflaade NO fra under Klas Horn, 30 Skibe
stærk. Hvitfeld holdt straks af mod Rugen men indhentedes
under Jasmund. 3 Skibe undslap til Sundet, 4 (hvoriblandt
Peder Hvitfelds Flagskib) maatte sættes paa Land og brændes, 5 blev paa Forlangende af Horn "sekvestrerede" (afvæbnede af det neutrale Stralsund), Hvitfeld og hele Mandskabet
undkom dog til Danmark. Den indespærrede svenske Eskadre
var imidlertid bleven befriet, og Horns Flaade kom herved op .
paa 38 storre og 10 mindre Skibe, hvorefter den gik til København. Det lybske Kontingent, der laa ved Falsterbo, trak
sig tilbage og ankrede bag Revshalen, hvorefter Svenskerne
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uhindret kunde tage Ankerplads ved Dragør og kræve Told
af de passerende Skibe.
I København blev Forfærdelsen stor, Byen var ikke forberedt paa "et Angreb, og Hovedflaaden var endnu ikke sejlklar.
Svenskerne vovede imidlertid ikke at forcere Drogden, hvor
alle Sømærkerne var borllagne, og afsejlede derfor sluttelig
30te Maj over Mon, der brandskattedes. til Travemunde for
at erobre det der under Bygning værende store lybske Skib
"Morianen" . Man fik dog delle halet længere op ad Floden,
hvorefter Angrebet opgaves. Endelig lste Juni afsejlede Herluf
Trolle med Hovedflaaden, kun 25 Skibe stærk . Pengemangel
og Pestsygdomme havde forhalet dens Udrustning, og desuden
var et af de lybske Skibe, "Den gyldne Engel", brændt paa
Kobenhavns Red, hvorved næsten hele Besætningen omkom.
Herluf Trolles Flag vajede fra det nybyggede Skib "Jægermesteren", og efter at have rekognosceret Farvandene om
Mon og Bornholm afgik Flaaden til Warnemunde, Her
mødtes den med den fra Blokaden af Traven kommende svenske Flaade i et for de Danske nærmest uheldigt Slag 4de Juni.
Slag ud for Bukow 4/6 1565.
Den svenske Eskadre, ca. 40 Skibe stærk, laa for NOlig
Vind med Bh, Halse ud for Bukow (mellem Rostoek og
Wismar), da Herluf Trolles Eskadre, 32 Skibe (19 danske
og 13 lybske), kommende fra Gedser angreb. Herluf Trolles
Flagskib og en 4-5 andre Skibe, hvoriblandt Olle Ruds
og Hans Badens, var forud for den uden Orden sejlende
Flaade, og kun disse Skibe kom i egentlig Engagement,
da Vinden snart efter lojede helt af. Herluf Trolle selv
forte "Jægermesteren" midt ind i den svenske Linie og
angreb "Troilus" med saadan Fart, at Skibene kolliderede,
og "Troilus"s Mesanmast gik over Bord samtidig med, at en
Del af dens Opstaaende knustes. Herluf Trolle selv "udi
blaat Harnisk med en Brunsvigerhat og Fjerbusk samt
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med sit gule Felttegn, hvori de tre Kroner saas," ledede
Entringen, der dog blev afværget, hvorefter "Jægermesteren" kappede Entredræggene og drev ad Læ til. Vindstille
umuliggjorde videre Kamp, og med opkommeude Brise
stod Svenskerne forfulgt af de Danske over mod Rugen,
hvor Herluf Tralle - der under Kampen var blevet saaret
i Benet - ikke kunde forhindre Svenskerne i at trække
Forstærkninger til sig fra Stralsund. Over for denne Overmagt faldt Herluf Tralle tilbage paa København. Ingen af
Parterne havde mistet noget Skib, men flere var haardt
medtagne, deriblandt "Jægermesteren". Om end Kampen var uden Resultat, gav den dog foreløbig Herredømmet over Østersoen til Svenskerne, der benyttede sig heraf i fuldt Maal. 25de Juni dode Herluf Tralle af
sine Saar og efterfulgtes i Kommandoen af Otte Rud. 2den Juli
afsejlede Flaaden atter, 21 danske og 17 lybske Skibe, og
mødte 7de Juli Svenskerne mellem Rugen og Bornholm i en
Kamp , der blevet Nederlag for den danske Flaade.

Slag mellem Rugen og Bornholm 7/7 1565.
Den danske Flaade kom nordfra for NVlig Vind, den
svenske fra Tramper Vig for Bb. Halse. Otte Rud holdt
af men fulgtes kun i denne Manøvre af 5-6 Skibe og
lagde selv med "Jægermesteren" om Bord i Klas Horns
Flagskib "St. Erik", samtidig med at det lybske Flagskib
lagde om Bord i "Svenska Hektor". Efterhaanden som flere
Skibe kom til fra begge Flaader. dannedes der om Flagskibene en heftig Kamp, et af de svenske Skibe blev oversejlet
og sank, et af de andre svenske Skibe kom i Brand og
drev brændende gennem Klyngen af svenske og danske
kæmpende Skibe, der derved opløstes noget. Dels herved,
dels ved at et andet dansk Skib "Svenske Jomfru" med
Erik Ruds Flag kom i Brand og maatte holde af for at
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slukke Ilden, blev Otte Rud alene mod en stor Overmagt
og maatte stryge efter et heltemodigt Forsvar, og efter at
største Delen af Besætningen var bleven ukampdygtig. Tillige sank "Danske Kristoffer" med den i Forvejen saarede
Admiral Niels Trolle - Herluf Trolles Broder. Ved Mørkets Frembrud ophørte Kampen, og begge Flaader søgte
haardt medtagne hjem, den danske under Erik Ruds Kommando.
Paa dansk Side mistedes 3 store Skibe - 2 tagne, 1 sunket -, paa svensk Side 1 større og 3 mindre, der alle sank
undtagen et, der erobredes, men Tabet paa dansk Side
var ca . 4000 Mand mod 2000 paa svensk Side . Over for
flere af de danske Skibschefer udtaltes der skarp Dadel,
ligesom man i Lirbeck gik strengt til Værks over for flere
af Skibscheferne paa den lybske Flaadeafdeling. Af Frygt
for Straf var nogle allerede flygtede. Otte Rud førtes i
Lænker i Triumftoget for Erik XIV men døde kort efter
af Pest. Var end begge Flaader haardt medtagne, korn den svenske Flaade dog ud i September, hvorimod den danske forblev
hjemme hele Resten af Aaret. Herfra maa dog undtages en
mindre Eskadre paa 13 Skibe , der under Kommando af Hans
Baden krydsede i Øresund, indtil Klas Horn korn op med 36
Skibe og derved tvang den til at gaa hjem. Fra dette øjeblik var Svenskerne Herrer paa Søen, og om end stor Sygelighed herskede paa deres Flaade, holdt den dog Søen til Vinterens Komme.
Operationerne til Lands og til Søs havde i det hele og
store ikke grebet ind i hinanden. Var end Udfaldet til Søs
ugunstigt for Danmark, tærede Flaaden til Gengæld ej heller saa stærkt paa Landets Pengemidler, da den havde national Besætning; i alt Fald stod Omkostningerne paa ingen
Maade i Forhold til, hvad Landhæren med de hvervede
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Landsknægte kostede. Ikke engang Varbergs Erobring kunde
man under de fortvivlede Forhold hindre men havde dog
Held til at forhindre Svenskernes truende Opmarch mod den
danske Hær, idet Daniel Rantzau i Slaget ved Axtorna, ikke
langt fra Varberg, tilføjede den svenske Hær et afgørende
Nederlag.
Men ogsaa ad andre Veje søgte Danmark at ramme Sverige, særlig ved at iværksætte en Spærring af Øresund for
fremmede Handelsskibe for derved at afskære Sverige fra Tilførsel af Krigsfornødenheder. Dette gav imidlertid Holland,
Spanien og England Anledning til at træde op paa deres
truede Interessers Vegne - Krig syntes endog uundgaaelig. Vaklende, snart skærpede, snart mindskede Danmark
Spærringen, og da i alt Fald ved denne Øresundstoldens
ikke ubetydelige Beløb faldt bort, var Situationen udad til og
indad til af allermørkeste Karakter.
Saa snart Søen var aaben for Skibsfarten, iværksattes atter
Øresundsspærringen, og en uhyre Handelsflaade laa snart
stoppet ved Helsingør uden at kunne erhverve Tilladelse til
at fortsætte Rejsen. Man stod allerede paa Nippet til Krig
med Holland, hvis Skibe udgjorde største Delen af de stoppede.
Den svenske Flaade, under Klas Horn, var i Begyndelsen af
Juni ved Bornholm og ankrede i Slutningen af Maaneden ved
Drager, 36 store Skibe stærk, hvoriblandt det erobrede danske
Skib "Jægermesteren". Endelig kom den danske Flaade ud,
36 Skibe stærk, kommanderet af Hans Lauritsen Baden, og
afsejlede sydpaa, konvojerende hele den store Mængde stoppede Handelsskibe - ialt over 200. Ved de Danskes Opsejling lettede Horn og stod sydpaa mod Stevns, hvor nogle af
hans Skibe kom paa Grund. Den danske Flaade benyttede
imidlertid ikke denne Chance til et Angreb men ankrede nordenfor Falsterbo for at lempe Viceadmiralskibet, hvis Ballast
havde forskudt sig, ret. • Konvojen ventede imidlertid ikke
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men fortsatte om Natten Vejen og faldt derved i Svenskernes
Hænder. Alle Skibene maatte erlægge Told, og en stor Del
af dem blev tvungne af Horn til at sejle til Sverige med Ladningen.
Efter i nogen Tid at have krydset i Farvandet mellem
Sjælland og Bornholm afsejlede den danske Flaade til Øland,
hvor den mødte Fjenden 26de Juli.
Slag ved Ølands nordre Odde 26/ 7 1566.
Den svenske Flaade laa opankret vestenfor Ølands nordre Odde, den danske laa ligeledes til Ankers men ostenfor
Odden, Vinden sydvestlig. Baden sendte da nogle mindre
Skibe rundt Odden for at lokke Fjenden til at lette og
staa til Søs, idet han derved mente at kunne opnaa Luvstillingen, naar han rundede klos om Odden. Svenskerne lettede imidlertid ikke, men da Vinden faldt sydligere, lettede de Danske selv, hvorefter Horn ogsaa lettede
og holdt gaaende med smaa Slag klos til Odden, saaledes
at han, da Danskerne rundede Odden, var til Luvart. Den
danske Avantgarde blev som Folge heraf haardt medtaget
- Teteskibet alene havde t af sine Folk ukampdygtige
-, og efterhaanden som Resten af Flaaden kom op, udspandt der sig en heftig og uordentlig Kamp, der varede,
indtil Mørket skilte de kæmpende. Baden, hvis Flaade
var haardt medtaget, holdt af til Gotland og ankrede ud
for Visby; Horn, hvis Flaade ligeledes havde lidt en Del
- dog mindre end den danske -, satte Kurs paa Stockholm. Den 27de Juli blev den danske Flaade liggende ud
for Visby, beskæftiget med at træffe Forberedelser til at
begrave en i Slaget falden Skibschef, og skønt det Natten
mellem 27de og 28de Juli blæste en stiv Paalandskuling,
der tilføjede adskillige af Skibene Havarier, afviste Baden
dog de advarende Roster mod at forblive til Ankers næste
Nat med Ytringen, "at saadan blæste det vel ikke hver
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Nat". Efter Begravelsen 28de Juli faldt Vinden atter paalands og voksede om Natten m stormende Kuling. Adskillige af Skibene var da af sig selv gaaet under Sejl, af
de andre strandede 12 danske og 3 lybske, baade Baden
og den lybske Admiral Tinappel druknede tilligemed
4-5000 Mand. "Mange maatte drukne, for at een kunde
ligge tor", skriver Holberg i sin Danmarks Historie. Den
svenske Flaade ankom i Sikkerhed m Stockholm, om den
end var noget med lagen af Stormen. Den i Forvejen fortvivlede Situation blev nu om mulig
værre, thi efter denne Ulykke var den danske Flaade fuldstændig ude af Stand til al udrette mere i dette Aar, Mulig
vilde den svenske Flaade kunde have tilføjet Danmark stor
Skade, hvis ikke dens energiske Fører, Klas Horn, der efter
Kongens Ordre for en Tid var beordret m Hæren, var afgaaet
ved Døden. Samtidig havde den fra Landflygtighed hjemkaldte Peder Oxe overtaget Finansstyrelsen i Danmark, og
denne ualmindelig dygtige Mand bragte snart Orden i Rigets
Finanser.
Som et af Peder Oxes vigtigste Midler m al skaffe Pengene
til Veje Iremtraadte en Forhøjelse af Øresundstolden. Den for
omtalte Spærring af Sundet havde Danmark i Slutningen af
1566 maaUet hæve overfor Udlandets Trusler, men benyttende et gunstigt udenrigspolitisk Øjeblik satte Peder Oxe nu
Toldsatserne meget betydeligt op ved at lægge Ladningens
Værdi til Grund for Afgiften. Herved tredobledes i Lobet af
kort Tid Toldindtægterne. og Toldens vigtigste Modstandere,
Nederlænderne, kunde ikke sætte haardt bag deres Trusler,
da den nederlandske Opstand var i Færd med at bryde ud.
I dette Spor fortsattes Toldpolitikken, og om man end af og
m atter nedsatte Toldsatserne noget, bibeholdtes dog stadig i
Princippet denne nye Lastetold.
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Til Søs udrettede ingen af Parterne noget, Sygelighed Pest - rasede i Sverige og hindrede Operationerne; den danske Flaade, der endelig kom ud under Peder Munk, led meget
af Storm.
Paa Krigsskuepladsen til Lands tildrog sig ej heller store
Begivenheder, for Daniel Rantzau i Efleraaret foretog sit bekendte VinLerfelttog over Jonkopirig op i Ostergotland. Marcherende langs Vetterns Østside og derefter langs Motalaelvens Sydbred naaede han Norrk6ping og Soderkopirig og
indberettede hjem til Kongen som sin Hensigt at marchere løs
paa Stockholm, om han kunde faa Forstærkning. Men Forsøgene paa at tilføre ham en saadan glippede, skønt Søen var
isfri. Uden saaledes al kunne iværksætte en Ombasering paa
Flaaden .- hvorved sandsynligvis Maalet vilde være naaet maatte Rantzau 14de Februar 1568 iværksætte Tilbagetoget,
der udførtes uden nævneværdigt Tab.
1568
Ej heller i 1568 indtraf større Begivenheder paa Søen. Den
danske Flaade var ganske vist ude under Peder Munk men
hærgedes af Sygdom; den svenske Flaade viste sig saa godt
som ikke, da Sverige efter Erik XIV's Afsættelse og Johan Il l's
Tronbestigelse var lammet af indre Uroligheder. De under
disse Forhold pasbegyndte Fredsunderhandlinger strandede i
1569 Begyndelsen af 1569, og begge Magter rustede sig af alle
Kræfter, uden at det dog lykkedes Sverige at faa Hovedflaaden
ud. I Slutningen af Juni afsejlede da den dansk-lybske
Flaade under Peder Munk, ca. 30 Skibe stærk, til Reval, der
blev beskudt, og hvor den i Havnen liggende Koffardiflaade
paa 10 Skibe gjordes til Bytte - el Bytte, hvis Værdi var
over 200000 Daler. Til Lands indtoges Varberg Slot.
1570
I Krigens sidste Aar udrustede Svenskerne en stor Eskadre
under Klas Fleming med 3 raadgivende Admiraler, 40 Skibe
stærk. Da denne Styrke ankom til Bornholm, traf den en
dansk Eskadre paa 14 Skibe under den allerede flere Gange
som Chef for mindre Eskadrer anvendte Sylvester Franke.
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Den danske Styrke trak sig tilbage med Tabet af 1 Skib,
hvorefter Svenskerne ogsaa gik hjem.
Delte var Krigens sidste Træfning; l3de Februar sluttedes
Freden i Stettin. Øsel tilkendtes i Fredstraktaten Danmark,
alle danske erobrede Skibe blev tilbagegivne, og begge Magter opgav gensidig Fordringerne paa ' hinandens Riger og
Lande. Spørgsmaalet om de 3 Kroner i Vaabenet henvistes til
en (dog aldrig afsagt) Voldgiftsdom. For Tilbagegiveisen af
Elfsborg betaltes en stor Sum Penge til Danmark. Liibeckerne fik fri Handel overalt i Sverige, Sejladsen paa Narva
frigaves, og der udbetaltes Lubeck en mindre Krigsskadeserstatning.
Trods alle Uheld var Danmarks Krav paa Herredømmet
over Østersøen saaledes bleven anerkendt, men Folkehadet
mellem de to Nationer var om muligt bleven yderligere skærpet. Selvom end Unionstanken var skrinlagt, var der dog
ved denne Fred ikke tilvejebragt en Regulering af Magtforholdelle i Norden. Et Land med saa store Udviklingsmuligheder
som Sverige kunde i Længden ikke finde sig i at være afskaaret fra Søen, og Freden maatte derfor snarere betragtes
som en Vaabenstilstand mellem to til det yderste udmattede
Modstandere.

b. Krigen mellem Sverige og Rusland (1570-95).
De danske Bestræbelser for al lægge Livland ind under
dansk Magtomraade havde som før nævnt for en stor Del
givet Anledning til Syvaarskrigen. I Fredstraktaten fandt
dette Spørgsmaal sin Løsning derved, at man overdrog den
tyske Kejser Sveriges livlandske Besiddelser mod Betaling af
en stor Indløsningssum. hvorefter Danmark skufde overtage
Besiddelserne som Len af det tyske Rige. Da Indløsningssummen imidlertid ikke blev betalt, erklærede Sverige 1577
Nordens Sokrigshlslorie.
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de livlandske Besiddelser for en umiddelbar Del af det svenske
Rige, uden at Danmark gjorde Modstand derimod med Vaaben. Men imidlertid havde der vist sig en ny og frygtelig
Konkurrent til Herredømmet over disse Lande og Østersøens
østlige Del. Allerede 1570 havde Russerne under Zar Ivan
den Skrækkelige gjort Indfald i Estland, og i 1577 var dette
Land og Dele af Livland i deres Hænder. Det blev Sverige,
der tog Kampen op imod Rusland, som forst og fremmest
kæmpede for at bryde sin Afspærring fra Søen. idet Narva
var den eneste Handelsplads, dette mægtige Rige ejede ved
den finske Bugt. Sverige blev imidlertid alene om Kampen
og fik ogsaa alle Fordelene af dennes heldige Udfald, thi Danmark holdt sig fuldstændig udenfor Krigen. De Saar, Syvaarskrigen havde slaaet, føltes endnu stærkt og dæmpede
Krigslysten.
Støttet paa sin Sømagt hævdede Sverige Reval, og i Forbund med Polen begyndte 1580 en uafbrudt Sejrsgang for rle
svenske Vaaben; Narva stormedes, Estland og Ingermanland
erobredes, inden man 1583 sluttede Vaabenstilstand. 1590
blussede Striden op igen, dog denne Gang til Fordel for Russerne, der tilbageerobrede Ingermanland. Sømagten medvirkede bl. a. i Kampe paa Ladoga og Peipus Søerne, hvor heftige Kampe udkæmpedes med Rof1otiller, og baseret paa
Herredømmet over Finske-Bugten kunde Svenskerne holde
deres Hære oppe paa store Styrker, idet Forbindelseslinierne
var fuldstændig sikrede.

c. Den polsk-svenske Arvefølgekrig og Krigen mellem
Sverige og Rusland (1592-1629 og 1611-1617).
Kong .Iohan III - der havde styrtet Erik XIV - var gift
med en polsk Prinsesse Katarina Jagellonica, hvorfor hans
Son Sigismund 1587 valgtes til Konge i Polen. Ved Johan
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Ill's Dod 1592 overtog hans yngste Broder, Hertug Karl af
Sødermanland, Regeringen paa den fraværende Sigismunds
Vegne og ledede straks Udviklingen bort fra den under Johan
III fulgte katolske Retning og videre ad protestantiske Baner.
Da Kong Sigismund ikke vilde anerkende dette, rejste Hertug
Karl hele Folkepartiet til Kamp mod Katolicismen.
Krigen aabnedes ved, at Sigismund, der støttedes af Statholderen i Finland, St ålarm, med en polsk Hær og stærk
Flaade landede i Sverige. Hertug Karl havde imidlertid den
i Stockholm stationerede Flaade under Joachim Scheel til sin
Raadighed, og denne slog Stålarms Flaade ved Alandsøerne,
samtidig med at Stålarms Hær var bleven slaaet paa Vejen
til Stockholm. Scheel afgik derpaa til Stegeborg, hvor Kong
Sigismunds Transportflaade laa, og ødelagde denne, hvorefter Kongen, hvis Hær desuden havde lidt et Nederlag ved
St ångebro, nu var afskaaren fra Polen og maatte gaa til Forlig. Da han nogen Tid efter brød dette, kostede det ham Sveriges Krone, som Hertugen som Kong Karl IX satte paa sit
Hoved. Krigen med Polen vedvarede imidlertid, dog med adskillige Mellemrum, og afsluttedes først ved Freden i Oliva
1660.
Foruden Polen fik Sverige 1610 atter Rusland til Fjende,
og da ingen af de to Magter besad nogen nævneværdig Flaade,
kunde Sverige i fuldeste Maal udnytte sin Magtstilling til Søs,
ikke mindst ved at ødelægge Fjendens Handel - særlig ramtes
Riga haardt - og ved Troppetransporter. Som Følge heraf
gik Krigen imod Rusland heldigt, og ved Freden i Stolbova
1617 blev Rusland paa alle Punkter udelukket fra Havet.
"Nu kan Russen ikke med en Baad uden vor gode Vilje komme
ud i Østersøen," skrev Gustav Adolf. Krigen med Polen førtes med vekslende Held. Først da Sverige efter Kalmarkrigen
og Stolbovafreden havde faaet frie Hænder, forte Gustav
Adolf Krigen med Kraft. Saaledes førtes 1621 en Hær paa
14000 Mand over Soen Lil Riga paa en Flaade, bestaaende af
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52 Orlogsskibe og over 100 Transportfartøjer. Efter at have
lidt meget af Storm undervejs samledes Flaaden under Runø,
og nu landsattes Tropperne, hvorefter Riga i Løbet af en Maaned blev indtaget. I de folgende Aar erobrede Svenskerne Livland fuldstændig, og i 1626 angreb Gustav Adolf det polske
Vestpreussen. Flaaden blokerede dels Weichselfloden, Polens vigtigste Handelsvej, og dels Danzig, der stod i Vasalforhold til Polen, og som var det enes le Sled, hvor delte Land
kunde udruste en Krigsflaade. Trods megen Sygelighed kunde
Flaaden alligevel stolle Angrebel og vedligeholde Forbindelsen med Sverige. I November 1627 mødte der dog Blokadeflaaden, der kun bestod af 6 Skibe under Admiral Nils Stjernskjøld, et Uheld, idet en lille polsk Eskadre paa 10 Skibe
under Danskeren Arndt Dickmann 18/ 11 overfaldt Svenskerne.
Efter en fortvivlet Kamp, hvor baade Dickmann og Stjernskjøld faldt, erobredes 2 af de svenske Skibe, medens Resten
flygtede. Blokaden genoptoges dog næste Aar med Kraft.
Mere og mere nærmede de svenske Hære sig Skuepladsen
for Trediveaarskrigen, og i 1629 fik Polen Hjælp fra den tyske
Kejser, en Hjælp, der ganske vist ikke fik stor Betydning, men
hvorved Spiren Lil Sveriges Deltagelse i Trediveaarskrigen
lagdes. Samme Aar lykkedes det Sverige at opnaa en Vaabenstilstand -m ed Polen, saaledes at Sverige for 6 Aar kom i Besiddelse af Livland og fire af de vigtigste Havnestæder i Preussen. Toldafgifterne ved den store Handel paa disse Stæder
skaffede Sverige store Indtægter og muliggjorde Landets Deltagelse i Trediveaarskrigen. Saaledes havde Gustav Adolfs
nybyggede Flaade dels skaffet Sverige Penge, dels en Basis
til den tilstundende Krig. Med disse Fordele i Ryggen kunde
Svenskernes enestaaende Sejrsmarch begynde.

d. Kalmarkrigen (1611-13).
Kravet paa Herredømmet over Østersøens østlige Del havde
Danmark ikke set sig i Stand til at opretholde, men des fa-

109
stere stod man paa at hævde sin Magtstilling i den vestlige Del
samt i Nord- og Vesterhavet. Syvaarskrigen havde ikke hidført nogen Afgørelse mellem Sverige og Danmark paa dette
Punkt, og Situationen tilspidsede sig snart atter her ved Svenskernes Krav paa Skat i Finmarken og paa Dele af Lapland,
der formentlig hørte under den danske Krone. Ganske vist
var man efter Syvaarskrigens bitre Erfaringer utilbøjelig til
Krig i begge Lande, men da Kristian den Fjerde var bleven
myndig, og Carl den Niende antog Titlen "Lappernes Konge",
blussede Striden op. Allerede Anlægget af Gøteborg 1607 betragtede man i Danmark som en fjendtlig Handling, idet
man frygtede for, at nederlandske Varer her skulde omlades i
toldfri, svenske Skibe; fik Sverige nu Adgang li! Kysten ved
Nordhavet, stod Herredømmet over dette Hav i Fare, da Sverige saa kunde udruste Skibe her, opkræve Told og lægge
dansk Skibsfart Hindringer i Vejen. Snart paafulgte Danmarks Krigserklæring, og nu blev Maalet sat langt videre,
nemlig Sveriges totale Nedkæmpelse.
I Danmark var Flaaden i udmærket Stand og saavel i Materiel som i Personel den svenske overlegen; Hæren derimod
var slet organiseret, væsentlig baseret paa udenlandske, hvervede Tropper, og her var Sverige ikke uvæsentlig overlegen.
Felttogsplanen gik fra dansk Side ud paa samtidig at
iværksætte en Fremrykning af en Vesthær fra Geteborg mod
Jønkoping og af en Østhær mod Kalmar; efter at være forenede i Østergotland skulde Stockholm være Togets Maal.
Flaaden skulde stotte disse to Hære med mindre Styrker, medens en Hovedeskadre skulde holde den svenske Flaade i Skak
og afbryde Sveriges Forbindelse med Omverdenen.
Som Følge heraf afgik Jørgen Daa med en Eskadre paa
7 Skibe til Gøteborg, medens Erik Urne med 7 Skibe afgik til
Hjælp for Østhæren.
Kampen om Kalmar (se Plan 1).

Paa en lille Holm, der kun ved en smal Landtange var for-
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bunden med den stærkt befæstede Kalmar By, laa det stærke
Kalmar Slot. Klos til dette, langs Stensø Halvø, gik det vestlige lægere Løb, østenom Grimskiir det østlige dybere; begge
forenedes ud for Skallingen til et dybt Løb, der førte nordefter. Mellem Slottet og Qvarnholmen laa Erik Urne, medens
en lille Deling Smaaskibe afskar Kalmars Forbindelse med
Øland. I Kalmar fandtes 4 smaa svenske Orlogsskibe.
3/5 1611 begyndte Belejringen, og 28 /, toges Kalmar By med
Storm, hvorefter Angrebet paa Slottet begyndte. De svenske
Skibe var 18 / 5 blevne angrebne af Erik Urnes Eskadre med
det Resultat, at eet sank og et andet undslap.
Imidlertid var Karl IX under Fremrykning med den sven ske Hær, der koncentreredes ved Ørebro. Da Slottet stadig
holdt sig, var den i Tal underlegne danske Hær, der nu saaledes havde dobbelt Front, snart i en mislig Stilling.
Hæren forstærkedes dog noget, og 25 / 6 ankom desuden en
dansk Eskadre paa 5 Skibe under Godske Lindenov. Den
svenske Flaade fik dog ogsaa snart Forstærkning, idet Admiral Gyllenstierna med 11 Orlogsskibe og Transportskibe
ankom nordfra og ankrede mellem Svinø og Skallarøerne.
Den danske Flaade var da fordelt saaledes, at Erik Urne med
4 Skibe laa ved Kalmar Slot, medens Resten under Lindenov
laa ved Stensø. '°/7 lettede Gyllenstierna for en svag nordlig
Brise, Lindenov forsøgte forgæves at krydse sig op til Urnes
Skibe, der imidlertid for at undgaa den ulige Kamp maatte
falde tilbage til Lindenov. Den svenske Flaade ankrede
straks paa Urnes Plads, og i de følgende Dage forstærkedes
Slottet med Folk og alle Haande Fornødenheder, ligesom Svenskerne satte sig fast paa de omliggende Smaaøer. 17 / 7 foretog Karl IX sit Hovedangreb efter forst at have bragt en større
Troppestyrke ind paa Slottet ved Hjælp af Flaaden. Angrebet
faldt derfor fra to Sider samtidig. Efter en rasende Kamp
sloges Svenskerne tilbage paa alle Punkter; tilmed ankom 21/ 7
Admiral Mogens Ulfeld med 15 danske Skibe, der indtog en
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Ankerplads, saa at Sundets nordlige Udløb spærredes. Kort
efter angreb Lindenov sydfra og tvang Gyllenstierna til at indtage en nordligere Ankerplads. Ud af denne farlige Stilling
reddede Svenskerne sig imidlertid ved Natten mellem 21de og
22de Juli at lette og for en frisk sydlig Kuling at holde midt
gennem Ulfeids Flaade, der ikke vovede at følge i det vanskelige Farvand. Svenskerne mistede kun et mindre Skib,
der grundstødte. I de følgende Dage erobrede de Danske alle
Smaaøerne, og under Indtrykket af den saaledes forandrede
Situation forlod Karl IX sine Stillinger. Natten mellem den
30te og 31te Juli lykkedes det en mindre svensk Flaadeafdeling at overrumple nogle af Ulfeids Skibe, af hvilke et erohredes, men et Undsætningsforsøg, der foretoges nordfra af
Admiral Gottberg, sloges tilbage ved Ølands Nordodde. 3/.
overgav Kalmar Slot sig - vistnok ved forræderi - , og kort
efter besatte de Danske Øland og Borgholm.
Hermed var i det væsentlige Kampen om Kalmar endt,
Fæstningen forblev i de Danskes Besiddelse, og Herredømmet
over Kalmar Sund hævdedes. Den danske Flaade led dog meget af Sygelighed; ganske vist tilbageslog den flere Angreb,
men den kunde ikke forhindre Gustav Adolf i at tilbageerobre
Øland j Oktober. Kort efter døde Karl IX, og Gustav Adolf
besteg den svenske Trone.
Blokadeeskadren ud for Gøta-Elven havde uden Vanskelighed hævdet Blokaden hele Aaret og ved et Angreb med armerede Fartøjer tilføjet den derliggende svenske Flaade stor
Skade.
Efter forskellige Smaakampe Vinteren over aabnedes Felt- 1612
toget 1612 efter samme Plan som Aaret før. Støttet paa Flaaden erobredes Sveriges anden Grænsefæstning. Elfsborg, og
støttet paa Ulfelds Eskadre tilbageerobredes Øland, men snart
gik baade øst- og Vesthærens Fremrykning i Staa. Der stod
nu kun tilbage at forsøge et Angreb paa den svenske Flaade,
og herpaa rettedes da alle Kræfter.
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13/8 afsejlede den danske Flaade, 36 Skibe stærk, under
Mogens Ulfeld, dog med Kristian IV som øverstbefalende
paa "Viktor". Efter at have udfyldt Huller i Besætningerne
med Soldater fra Kalmar søgte man forgæves Fjenden ud for
Danzig og stod derpaa mod Stockholms Skærgaard.
Kristian IV's Tog mod Stockholm 1612.
31 / 8 passerede den danske Flaade Landsort og ankrede
for Natten ved Berghamn. Den svenske Flaade, der laa ved
Djurhamn, vovede ikke al modtage et Angreb men trak sig
længere ind i Skærgaarden og rettede der med armerede Fartøjer et Angreb paa. de Danske; Angrebet afsloges dog af
Patrouillen.
I Sverige vakte den danske Flaades Ankomst stor Bestyrtelse, da man fejlagtig troede, at den medførte Landgangstropper fra Kalmar. Man satte Stockholm i Forsvarsstand, og
Gustav Adolf ilede selv hertil fra J onkøping. I de følgende
Dage dels sejlede, dels varpede de to Flaader gennem Skærgaarden til Vaxholm, hvor Svenskerne ankrede og spærrede
Farvandet med passive Hindringer. Paa selve Vaxholm laa
et mindre Forsvarsværk, og Kong Chr. IV maatte derfor ankre
i Vaxholmsfjorden, hvor han forblev til 4/.. Efter gensidig resultatlos Beskydning, og da den svenske Flaade ikke
gjorde Mine til at optage Kampen, leltede Kongen med Flaaden efter paa en ø ved Vaxholm at have rejst en Varde som
Tegn paa sin Nærværelse. Den 5/. varpede man udefter,
ankrede Dagen efter ved Berghamn, hvor man 8/. afslog et
Angreb af armerede Fartøjer, og to Dage efter passeredes
Landsort. Alt, hvad man havde erobret, var nogle smaa
KofIardifartøj er.
Hermed var Krigen i alt væsentlig til Ende, særlig Sverige onskede Fred, og denne sluttedes da i Knærod 20 / 1 1613.
Sverige frafaldt Højheds- og Skattekravene i Finmarken og
Lapland og indrommede Danmark Ret til at føre de tre Kro-
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ner i Vaabenet. Alle Erobringer blev dog tilbagegivne. og Sveriges Toldfrihed i Sundet fastsloges, men som Pant for en stor
Krigsskadeserstatning beholdt Danmark Elfsborg. For sidste
Gang havde en dansk Flaade vist sig i Stockholms Skærgaard. -

e. Trediveaarskrigen.
I Trediveaarskrigens kæmpemæssige Opgør blev til sin
Tid saavel Danmark-Norge som Sverige inddraget.
Kalmarkrigen var nærmest at betragte som en Sejr for
Danmark, og støttet paa en Flaade, der - en Tid lang i alt Fald
- var Europas stærkeste, søgte Kristian IV at udvide og
underbygge Danmarks Magtomraade. Blandt andet havde
man Blikket rettet paa Nordsøen, og som første Maal stod her
at vinde Herredømmet over Elben og Wesers Mundinger.
Ved Anlægget af Gluckstadt var allerede det første Skridt hertil
gjort, og snart traadte Danmark skarpt op imod de to store
Handelsbyer ved disse Floder, Hamburg og Bremen, idet Kristian IV underlagde sig Bispedømmerne Bremen og Verden,
hvorved han - jævnsides med sin Stilling som Hertug af Holsten - skaffede sig fast Fod paa disse to Floders Opland. Den
i Forvejen skarpe Kappestrid mellem Sverige og Danmark
ogedes herved; Nederlandene frygtede tillige Toldskranker paa
de to Floder, der nu kom paa en stærk Sømagts Hænder, og
hældede derfor foreløbig nærmest til Sverige.
De protestantiske Vaabens Uheld i Trediveaarskrigens første Tid havde spredt stor Uro blandt de trosbeslægtede Herskere, og Opfordringer til at lage Kampen op mod Kejseren
rettedes snart til de to nordiske Riger med stigende Styrke,
men en fælles Optræden var under de forhaandenværende Forhold ikke mulig at tilvejebringe. Som den første til at folge Opfordringen rykkede Danmark i Marken, idet Gustav Adolf
holdt sig tilbage i rigtig Erkendelse af, at den Hjælp, der
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stilledes i Udsigt fra de forbundne tyske Staters Side, var
for ringe.
I Sommeren 1625 aabnede Kristian IV Krigen, men efter
Nederlaget ved Lutter am Barenberg var enhver Tanke om
et heldigt Udfald udelukket. Efter en Række Kampe flygtede
Kristian IV's tyske Hær, Elben overskredes, Fæstning paa
Fæstning faldt, og snart stod de to kejserlige Feltherrer Tilly
og Wallenstein i Jylland, der i Oktober 1627 var helt i Fjendevold. Fraset mindre Operationer paa Elben og Weser,
havde Flaaden ingen Rolle spillet, men nu kom snart alt til
at hvile paa den, om Danmark da skulde reddes. Snart
skulde tillige Sverige tvinges ud af Rollen som Tilskuer, thi
forlenet med det erobrede Mecklenburg var Wallenstein bleven udnævnt til "det baltiske Havs General", og støttet paa
Hansestæderne øjnede Kejseren og Wallenstein hidtil uanede
Muligheder. Et Søherredømme skulde skabes i Østersøen,
og Danmarks fuldstændige Erobring skulde være første Frugt
heraf; dernæst skulde Sverige undertvinges og Haanden rækkes til Spaniens Sømagt for at lmuse Nederlandene. Men
Flaaden værgede sikkert for Danmark og forhindrede enhver
Overgang fra Jylland til Øerne, og saa snart Farvandene var
aabne 1628, vajede først Kongeflaget - senere Pros Munds
Flag - over en Eskadre, der erobrede Femern og rettede Angreb paa de i kejserlig Besiddelse værende østersøbyer, medens en anden Eskadre under Henrik Wind blokerede Elben
og Weser.
Den fælles Fare tvang da endelig de to rivaliserende Magter sammen. Forst planlagdes en Fællesoptræden paa Søen,
der dog ikke blev til Virkelighed, dernæst undsatte man i Forening Stralsund. Til Støtte for sit tilsigtede Søherredømme
havde Wallenstein angrebet dette strategisk vigtige Punkt, der
endog kaldtes "Nøglen til Østersøen", og som Wallenstein
svor at erobre, selvom Staden endog "hang i Jærnkæder fra
Himlen". Her kunde ingen Tvivl herske om Faren, og sven-
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ske og danske Flaader ilede med at undsætte Byen, der saaledes støttet forsvarede sig med Held. Overalt, hvor de kejserlige Hære havde mødt Vandet, var saaledes Operationerne
gaaet i Staa, men Danmark havde dog lidt saa meget, at man
i 1629 sluttede Fred i Liibeck, hvorefter de danske Landsdele
rømmedes, og Danmark forpligtede sig til ikke at deltage
mere i Krigen.
Medens Fredsunderhandlingeme stod paa, havde Gustav
Adolf forsøgt at formaa Danmark til at fortsætte Krigen i
Forbund med Sverige men modtaget et Afslag; nu traadte
Sverige ene op for sine truede Interesser. Fortrinlig militært
baseret paa Flaaden og paa Stralsund og finansielt paa Tolden
fra de polske Floder afsejlede Gustav Adolf midt i Juni 1629
med 27 Orlogsskibe og 15000 Mand paa en Transportflaade
fra Elfsnabben. Det berømte Felttog, hvis Held end ikke
svækkedes ved Gustav Adolfs Død, var Sveriges første SKridt
paa Stormagtsbanen; i 1648, da Freden sluttedes, erhvervede
Sverige Forpommern med Riigen, Usedom, Wollin, Stettin
og Wismar samt Bispedømmerne Bremen og Verden. Herredømmet over Elben og W eser, Danmarks Maal, blev saaledes
Sveriges, og af 0stersoens Floder var alene Weichsel og Njemen unddraget svensk Magt.
Reddede den danske Flaade Danmark fra Undergang, saa
havde paa den anden Side den svenske Flaade fasttømret den
Grund, hvorpaa Sveriges Stormagtstid skulde hvile.

f. Krigen mellem Sverige og Danmark (1643-45).
Tidspunktet, hvor Danmark kastede sig ind i Trediveaarskrigen, havde været uheldig valgt, og Krigen var gaaet Danmark ganske imod. Faa Dage før Freden i Liibeck sluttedes,
havde Kong Kristian IV paa det bekendte Møde i Ulfbæk
Præstegaard taget Afstand fra Gustav Adolfs Tilbud om Fæl-
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lesoptræden og d'erved for godt afbrudt de Forbundsforhandlinger. der siden 1625 uafbrudt havde været ført mellem de to
nordiske Magter. Nu var det Sverige, der lagde Grundstenen
til sit Stormagtsvælde. og som snart fik mange Fordele i Kappestriden om Førerpladsen i Norden. Men Danmark opgav
ingenlunde sit Maal - Herredømmet over Østersøen og Nordsøen. Ad diplomatisk Vej lykkedes det snart Kristian IV at
erhverve de føromtalte Bispedommer Bremen og Verden, Told
opkrævedes atter paa Elben, og Eskadrer stationeredes dersteds. Men i sit voksende Vælde, med fast Haand stilende
mod til sine øvrige Østersøhesiddelser at føje Pommern og
Rugen, traadte Sverige, ledet af Aksel Oksenstierna, op mod
Danmark. Striden om Herredømmet over Østersoen stundede
til, og i Danmark gjorde man intet for at jævne den. Tværtimod skærpede man Modsætningerne gennem haardere Regler
for Opkrævningen af Øresundstolden, hvorved ganske vist
svenske Skibes Toldfrihed hævdedes men ikke udstraktes til
Skibe fra de nye Østersoprovinser. Toldsatserne paa Krigsmateriel, som Sverige nødvendigvis maatte indfore til sine
stadige Krige, forøgedes, *) ja Indførselen forhindredes endog
til Tider, ligesom man traadte op imod den opblomstrende
Jærnindustri og Kanonfabrikation i Sverige ved at hemme
Udforselen, hvorved man folelig ramte den svenske Jærnværkskonge Louis de Gecr. Særlig ramtes dog Nederlandene, hvorfra Sverige væsentlig hentede sine Krigsfårnødenheder , og den
danskvenlige Stemning svandt samtidig med, at det gamle
Had til Øresundstolden atter vaagnede. I 1640 afsluttedes
endog et svensk-nederlandsk Forbund, særlig rettet mod
Danmark, og just nu traadte Nederlandene frem for Europas
øjne som Verdens forste Somagt. navnlig efter at Martin
Tramp i Slaget i "T he Downs" havde tilintetgjort Oquendos
Armada. Det var altsaa i forste Linie Øresundstolden, der
drev Nederlandene over til Sverige, til hvem de ellers havde
*) Salpeter toldedes f. Eks. en Tidlang med 77 Ofo af Værdien.
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været i Opposition paa Grund af Tolden paa de polske
Floder.
En saadan udæskende Toldpolitik kunde - med Pengemangelen i Danmark for øje - maaske forsvares, naar der
stod Vaabenmagt bag den; dette var imidlertid ikke Tilfældet.
Vel var Flaaden hojt udviklet, men særlig den jyske Halvøs
Forsvar mod Syd var ganske forsømt. Desuden var Stemningen i Sverige over Løsesummen for Elfsborg efter Kalmarkrigen - "Xlfsborglosenet" -, som det havde kostet
Sverige uhyre Ofre at udrede, stærkt ophidset mod Danmark.
Imidlertid gik de svenske Vaaben fra Sejr til Sejr i Tyskland; alt tydede paa, at Sverige vilde faa endnu fastere Fod
ved Østersøen, og Kristian IV sogte da, saa snart det stundede
mod Fredsunderhandlinger, at forhindre dette ved at optræde
som Fredsmægler (1632-43), samtidig med at han ved Indrømmelser overfor Kejseren sogte at opnaa dennes Sanktion
til Danmarks Elbherredømme.
Saa snart Sverige blev klar herover, var Krigen saa godt
som besluttet, og i Maj 1643 afgik der Ordre til General Lennart Torstensson, som stod sejrrig i Måhren, om at marchere
mod Danmark. Planen for Torstenssons Operationer forudsatte, at General Gustaf Horn paa samme Tid, som Torstensson faldt ind i Jylland, skulde rykke ind i Skaane; den svenske Flaade skulde muliggøre de to Hæres Overgang til øerne.
Forst i Slutningen af September fik Torstensson Angrebsordren i Hænde; efter at have sluttet en Vaabenstilstand med
den kejserlige Hærfører Gallas, marcherede han i Ilmarcher
vestpaa uden at bekendtgøre Operationernes Maal for sine Underførere før højt oppe i Brandenburg. 12/ 12 overskred han
Holstens Grænse, og i Slutningen af Januar var hele Jylland
i hans Magt. Fartøjer samledes tiL Hærens Overførsel. Danmarks Eksistens var alvorlig truet.
Efterretningen om Torstenssons Angreb virkede som et
Tordenslag i Danmark, hvor man var ganske uforberedt paa
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et saadant - i Modstrid med Tidens Skik værende - Overfald. Et Forsvar mod Landgang paa Fyn organiseredes i
Hast, og alle Kræfter opbødes først og fremmest for at faa
Flaaden ud, thi paa denne kom nu alt til at hvile. Til Held
for Danmark faldt Gustaf Horns Angreb ikke samtidig med
Torstenssons, og dennes Forsøg paa Overgang til Fyn forhindredes dels af Rigsmarsken Anders Bilde, dels af en mindre i Lille Bælt stationeret Eskadre. En Overgang over Isen
maatte ogsaa opgives, da denne ikke var tyk nok. Danske
Krydsere forhindrede samtidig Samkvem mellem Jylland og
Østersøprovinserne.
Det væsentligste var imidlertid, at Torstenssons Angreb"
var faldet, før den svenske Flaade var klar, og i Følelsen af,
at Krigens Afgørelse laa paa Havet, søgte baade Sverige og
Danmark Hjælp i Holland. Ved at komme Nederlandene i
Møde i Toldsporgsmaalet havde Danmark taget Braadden af
disses Harme, og frygtende Sveriges voksende Magt afslog
Nederlandene at optræde Side om Side med Sverige. Forbundstraktatens Bestemmelser om fælles Optræden erklærede
Nederlandene for ude af Kraft under Henvisning til, at der
ikke, som Traktaten paabod, var forhandlet med Danmark
inden Fjendtlighedernes Begyndelse. Derimod tillod man Sverige at forhyre armerede Skibe i Holland, og snart lykkedes
det den i dette Øjemed udsendte Louis de Geer at afsende en
Eskadre paa 26 mindre Skibe under Hollænderen Martin
Thijssen. Paa dansk Side lykkedes det Danmarks Faktor i
Amsterdam, Hollænderen Marselis, at gore store Inakøb af
Krigsmateriel.
I April Maaned 1644 var den danske Flaade i Søen og
foretog straks et Fremstod mod Goteborg. Medens Kristian
den Fjerde med 10 Skibe laa paa Blokade her, indtraf Efterretningen om den svensk-hollandske Eskadres Dannelse og
Afsejling, og i rigtig Erkendelse af, at denne maatte slaas,
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inden Forening med den svenske Hovedeskadre kunde iværksættes, afsejlede Kongen straks fra Gøteborg med Eskadren.

Kampene ud for Listerdyb 16/5 og 2./5 1644.
Efter at have samlet sin Eskadre i "het Vlie" afsejlede
Thijssen og ankom efter et mislykket Angreb paa Gluckstadt til Øen Sylt, hvor Eskadren ankrede i "Kongens
Havn", og hvor den, ved al iværksætte Forbindelsen over
Land med Torstensson, forstærkedes med 800 Soldater. En
lille Galejeskadre under Kommando af en i dansk Tjeneste
værende Englænder Wittle, der var afsendt li! Vesterhavsøernes Forsvar, udrettede intet; WitUe gik over til Fjenden
ved Iorste Angreb").
Det var væsentlig den norske Flaadeafdeling under Ove
Gjedde, hvem Opgaven at holde Thijssen i Skak paahvilede,
men da den ikke var klar til Afgang, afgik Rongen resolut
til Listerdyb, hvor han af Koffardiskibe havde erfaret, at
Thijssens Flaade laa, og hvortil han ankom 15/5 med 9
Skibe. Kongens Flag vajede paa "Trefoldigheden". Inden
de Danske kunde iværksætte noget Angreb, stod Thijssens
Skibe IG / 5 KJ. 10 Fm. ud for en let østlig Brise og udgaaende
Vande. Thijssens Eskadre - der kun bestod af 13 Skibe,
da de andre var ude paa Rekognoscering - angreb straks
de danske Skibe, af hvilke "Trefoldigheden" laa inderst og
noget adskilt fra de øvrige. Vinden flovede imidlertid helt
af, hvorfor Svenskerne fuldendte Udsejlingen ved Ebben
og ved ai varpe. "Trefoldigheden" maatte føre et Agtervarp
ud for at faa sit Skyts til at bære, medens de andre danske
Skibe varpede sig indefter. Kort efter friskede det dog op
igen, saa at begge Flaader kunde gaa Sejl, og Kampen begyndte. "Trefoldigheden", der laa inderst, kom nu ogsaa
mest til Luvart og maatte derfor en Tid lang udholde An.) Da Øerne nogle Maaneder efter tilbageerobredes, blev Wittle hængt.

120

grebet af 2-3 fjendtlige Skibe, mod hvem den forsvarede
sig med Held. Efterhaanden kom de danske Skibe op, og
da det tillige var begyndt at flode, blev de forreste svenske
Skibe daarligL understøLtede af de agterste; Thijssens Flagskib "De gulden Zwaan" blev halvt odelagt og dens Sekundanter haardt medtagne. Kl. 4 opgav Svenskerne Kampen og trak sig med Floden tilbage bag Sylt, som man i
de følgende Dage salte i Forsvarsstand ved Skanseanlæg.
Næste Morgen ('7/5) kom den paa Rekognoscering udsendte Del af den svenske Eskadre i Sigte; Kongen lettede
straks og stod ud efter den, men om Natten gik Folingen
tabt, hvorfor Kongen, frygtende at Thijssen var løbet ud,
holdt nordpaa. Herved lykkedes det Svenskerne at iværksætte deres Forening 18/5, Paa Vejen nordpaa mødte Kongen Admiralerne Ove Gjedde og Pros Mund og fortsatte da,
idet han nu ikke mente sin Nærværelse nødig mere, Rejsen
hjem, medens de to Admiraler fortsatte til Listerdyb, hvor
Blokaden genoptages 19 15med 11 Skibe og 3 Brandere.
"i5 om Morgenen stod Svenskerne atter Listerdyb ud
for at bryde Blokaden. Mange af deres Skibe havde imidlertid lidt svært i Kampen 16/ 5 og var kun nødtørftig reparerede, ligesom Besætningernes Moral var en Del rystet.
Kampen begyndte i stormende Kuling, der om Aftenen
tiltag i saadan Grad, at Flaaderne skiltes, og Thijssens
splittede og havarerede Flaade opgav derpaa videre Operationer og holdt af til Vlie. Den truende Fare var altsaa foreløbig afvendt ved den
danske Flaades rigtige Strategi. Louis de Geer opgav dog,
trods sin svækkede Kredit, ikke Arbejdet paa at reorganisere
Thijssens Flaade, og denne var derfor atter klar til Afsejling
i Juli Maaned.
Situationen var imidlertid alvorlig nok for Danmark i
Østersøen: thi den lste Juni var den svenske Hovedflaade af-
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sejlet fra Dalarø, 31 Skibe, 7 Brandere og 4 Galioter stærk, under Kommando af Admiral Klas Fletning, hvis Flag vajede,
paa "Scepter" (56), med Bjelkenstjerna og Ulfsparre som
Eskadrechefer. Yderligere fandtes 2400 Soldater om Bord.
Samtidig afgik en Skærgaardseskadre paa 66 Fartøjer; den
skulde søge Samvirke med Gustaf Horn, afskære Malmøs Forbindelser over Vandet og medvirke ved Angrebet pua denne
By . Klas Fleming skulde iværksætte Forbindelsen med Torstensson, der stod ved Slesvig, indskibe hans Hær og føre den
over enten til Fyn eller Grønsund, hvorefter Horns Hær
skulde overføres til Sjælland. Fleming kendte ikke ved sin
Afsejling Thijssens Skæbne, og efter Afgangen Iste Juni rekognoscerede Svenskerne derfor først Farvandene om Bornholm
og viste sig saa 15de Juni ved Dragor og Stevns. Fleming rettede dog ikke noget Angreb her, men afsejlede til Kristianspris i Kielerfjord, hvor Forbindelsen med Torstensson iværksattes. Foreløbig maatte imidlertid Overgangsplanerne stilles
i Bero, til Smaafartøjer var bragt til Veje, da Kystbeboerne
overalt enten havde sænket eller ført deres Fartøjer bort. Man
besluttede da at afvente Thijssens Ankomst, og med Kielerfjord som Basis anvendte man Ventetiden til et Angreb paa
Femern, der erobredes 29de og 30te Juni.
Med feberagtig Hast arbejdede man i København paa
Flaadens Klargoring, thi Situationens Farlighed var alle klar.
26de Juni var Flaaden endelig kampberedt, og Kongen hejste
sit Flag paa "Trefoldigheden" (46) efter at have nydt den hellige Nadver og beskikket sit Hus. Flaaden talte 40 Skibe, af
hvilke mange dog - ligesom Klas Flemings - var smaa, og
Flaaden var delt i 4 Eskadrer, 1ste under Rigsadmiralen Jørgen Vind paa "Patientia" (48), 2den under Viceadmiral Grabow, 3die under Kongen selv og 4de under "Qvartalsadmiral"
Pros Mund; i alt var der paa Flaaden 11 Admiraler foruden
Kongen, hos hvem Overkommandoen beroede. Kommandoforholdet mellem Kongen og de øvrige Admiraler var ikke
Norden. Sekr-iuslristor-ie.
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klart fastslåaet. I Skibsantal var den danske Flaade saaledes
den svenske overlegen, men de svenske Skibe var gennemgaaende storre og havde flere Kanoner, saa at Styrkeforholdet
nærmest var ens. l ste Juli modtes Flaaderne paa Kolberger
Heide i et uafgjort Slag.

Slaget paa Kolberger Heide 1/7 1644 (se Plan 2).
Den svenske Flaade laa til Ankers paa Nordsiden af
Femern, da den danske Flaade, kommende øst fra for
en frisk OSO, observeredes ved 9- Tiden. Fleming lettede
straks og holdt for smaa Sejl op klos vestenom Femern
for al vinde Luven fra de Danske, der ikke var saa kendte
med Kysten og derfor rundede længere af Land. Ved Middagstid var Flaaderne paa Skudafstand. og Svenskerne
holdt da ned paa de Danske og engagerede de forreste
Skibe paa klos Hold. Vinden var imidlertid gaaet sydligere, hvorfor Svenskerne for at holde Luven styrede vestligere. Den danske Flaade, der sejlede spredt, og hvis
forreste Skib "Patientia" sammen med et Par andre var et
godt Stykke i Forhaanden, var længere tilbage end Svenskerne, hvorfor disse drejede til modsat Kurs. Herved kom
"Patientia" og dens Fæller for Boven af den svenske Tete
og maa lle ligeledes dreje for at forene sig. med de andre
Skibe. "Patientia" forfulgtes ivrigt af Fleming men Hk. dog
snart Hjælp, særlig af Pros Munds Flagskib "S1. Sophia",
og da Vinden skagede sig vestligere, holdt Svenskerne derpaa nordefter for at beholde Luven. "Patientia", der havde
lidt svært under det fors te Sammenstød, var saa medtaget,
at den maatte holde af for at reparere. Rigsadmiralen selv
var saaret, men ogsaa Flemings Flagskib havde lidt en Del
Skade, saa at det endog en Tid maatte holde op til Vinden
for al stoppe nogle Grundskud.
Klas Fleming, der efter at "Patientia" havde forladt
Kampen, syntes at spore Tegn til Vigen hos de Danske,
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sendte nu et Fartøj rundt til de svenske Skibe med Ordre
til at holde af gennem Fjendens Linie og gav selv med
"Scepter" Eksemplet. Men kun faa fulgte ham, og "Scepter" kom derfor en Tid næsten alene i Kamp med det danske Centrum og blev saa haardt medtaget, at den atter
maatte holde til Vinden.
For smaa Sejl fortsattes nu Kampen igen stævnende
nordover, og snart indtog baade "Patientia" og "Scepter"
deres Pladser igen, men til nogen Entring kom det ikke;
et svensk Skib, der forsøgte herpaa, blev slaaet tilbage.
Ved Morkets Frembrud befandt Flaaderne sig oppe under
Lollands Kyst, og Svenskerne gik da over Stag ud fra
Landet og holdt SSV i. Medens den svenske Flaade holdt
gaaende Natten over paa Kolberger Heide, ankrede den
danske under Femern; ingen af Parterne havde mistet noget Skib, men mange Skibe havde lidt Skade. Tabet paa
svensk Side var 30 døde og 50 saarede, paa dansk Side
40 døde og 150 saarede, hvoraf største Delen faldt paa de
to Flagskibe "St. Sophia" og "Patientia". Delte sidste Skib,
der var haardt medtaget, sendtes til København med de
kvæstede, af hvilke Rigsadmiralen J orgen Vind døde af
sine Saar. Kongen selv var bleven saaret i Kampen, ved
at en fjendtlig Kugle sonderslog Delfinen paa en af Kanonerne; Sprængstykkerne tilføjede Kongen flere Saar og
beskadigede hans ene øje. Ligeledes dræbtes og saaredes
herved de to Brødre Ulfeld, der stod hos Kongen, og som
ved deres Fald rev Kongen omkuld. Blødende rejste Kongen sig atter og forlod ikke Dækket trods sine 67 Aar.
De to Flaadeførere var ingenlunde tilfredse med deres
Skibschefer, af hvilke flere paa begge Sider kun med ringe
Iver deltog i Kampen. Deres Kritik var da ogsaa skarp,
Kristian IV truede med Stejle og Hjul, og Fleming erklærede, at en af Skibscheferne havde fægtet som "en gammel
Kælling". -
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Dagen efter Slaget holdt Svenskerne stadig gaaende paa
Kolberger Heide, men da der hverken fra svensk eller dansk
Side udsendtes Krydsere, troede begge Parter hver for sig
at have tvunget Fjenden til at gaa hjem. Klas FIeming besluttede da paa sin Side at falde tilbage paa sin Basis i
Kielerfjord og ankom hertil 311 , Forst 5 f T fik Krisflan IV sikker Underretning om Fjendens Bevægelser og afgik da straks
til Kielerfjord med hele Flaaden. T/r var Blokaden etableret.
Det var utvivlsomt uklogt af Fleming at gaa ind i Kielerfjord, thi Fordelene ved at gaa til Basis opvejede ikke Faren
ved at ligge inde i denne lange, smalle, let spærrelige Fjord.
Saa længe Fjendens Slagflaade ikke var nedkæmpet, burde der
i alt Fald været lagt en Forpostkæde i Fjordens Munding, og
Udsejlingen burde ved den danske Flaades Nærmeise straks
været iværksat, enten for at kæmpe eller for at ankre i Fjordens bredere Del.
Fleming, hvis Skibe forelobig ikke var soklare, forblev
imidlertid til Ankers inde ved Kristianspris. og kun den
danske FIaades Fejl reddede den svenske Flaade fra Undergang.

Blokaden af Kielerfjord og den svenske Flaades Udbrud (1/7.
81/ 7 1644).

Den svenske Eskadre laa til Ankers indenfor Kristianspris.
Fleming havde iværksat Forbindelsen med Torstensson, samtidig med at man udskibede saarede og af al Magt arbejdede
paa at blive søklar. Forsøg gjordes paa at komme i Forbindelse med Stralsund, men dette mislykkedes, thi den 1/1 ankrede den danske Flaades 3 Eskadrer tværs over Fjorden,
kun ca. 1000 m fra Svenskerne, den 4de Eskadre under Kongen ankrede længere ude, helt oppe ved Bulk, som Hovedreserve. Peder Galt havde overtaget Jørgen Vinds Eskadre.
Gennem Torstensson havde Fleming erfaret Thijssens Ne-

125
derlag og tillige, at en ny Hjælpeeskadre kunde ventes, og
man besluttede da at afvente dennes Ankomst for derved at
blive saa overlegen, at Sejren var vis . Situationen forandrede
sig imidlertid snart til Svenskernes Ugunst, idet man 22 / 7 fik
Føling med den kejserlige Hær, hvis Fører, Torstenssons
gamle Modstander, Gallas, efter ved Neumiinster at have forenet sig med danske Tropper fra Gliickstadt var under Fremrykning mod Kiel. Fleming lagde derfor sin Flaade paa lo
Linier, hvorved begge Fjordens Bredder kunde tages under
Ild. Mod Vest blev dette imidlertid ikke nødvendigt, thi Gallas
handlede tøvende og uden Energi, men mod øst truede snart
Faren, thi det lykkedes Kristian IV at landsætte en Styrke ved
Labø og anlægge en med Feltskyts bestykket Skanse, samtidig
med at Neumiihlen, den svenske Flaades vigtigste Provianteringssted, erobredes. Fleming - der hele Tiden havde været
mest til Sinds at slaa sig igennem - tænkte nu atter alvorlig
herpaa og bestyrkedes heri, da Labøskansen 2 5 / 7 om Aftenen
aabnede Ilden til Trods for, at Afstanden var meget stor.
Næste Morgen maatte Teteskibet i østlige Kolonne varpe indefter for Fjendens Ild fra Skansen, som det ikke lykkedes at
nedkæmpe, og kort efter saarede et Skud sammestedsfra Fleming, der stod i sin Kahyt, saa haardt, at han snart efter af gik ved Døden. Inden sin Død indsatte han Generalmajor
Carl Gustav Wrangel til sin Efterfølger, til Trods for at der
paa Flaaden var to Admiraler. Skønt det var i Strid med Flemings Instruktioner, bifaldt Torstensson dog Udnævnelsen,
men "om nogen preeminence de tre Admiraler imellem",
skulde der ikke være Tale. Valget viste sig imidlertid berettiget, og W rangel blev baade af Navn og Gavn Flaadens virkelige Forer. Man besluttede nu straks at vove et Udbrud, og
28 / 7 efter af Skansens Ild at være tvungen længere ind begyndte Udsejlingen. Ilden var imidlertid saa ødelæggende, at Forsøget maatte opgives. Snart efter lykkedes det
dog Torstenssons Hær at erobre Skansen, og Flaaden kunde
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derfor ankre tværs af Labø parat til at staa ud, men Vinden
føjede sig ikke før 3°/7 om Morgenen, da Wrangel lettede og
for en frisk SV stod Fjorden ud.
Saaledes som Situationen udviklede sig, var man paa
dansk Side klar over, at Udbruddet stod for Døren, og da
Fjenden, efter at Skansen var nedkæmpet, gik til Ankers tværs
af Labø, besluttede man at rette et Angreb paa ham inden
Letningen. Angrebet skulde udfores ved, at den danske Flaade
i Kølvandsorden skulde staa ind langs Fjordens ene Side og
defilere forbi Fjendens Tete for alter at staa ud langs Fjordens anden Side. Vindstille forhindrede imidlertid Planen i
at komme til Udførelse. For det Tilfælde, al Svenskerne skulde
forsøge et Udbrud, var der alt tidligere udstedt den Ordre, at
de tre Eskadrer i saa Fald skulde staa efter Fjenden i Nummerorden, medens Kongen med den 4de Eskadre vilde gribe
ind, hvor det viste sig nødvendigt. Ordren pointerede udtrykkelig, at den svenske Flaades fuldstændige Ødelæggelse
var Maalet, hvorfor ingen maatte opholde sig med Entring.
Som Følge af den førstnævnte Ordre var Galts Eskadre
gaaet til Ankers paa Fjordens Østside 29 / 7, klar til Defileringen
- der som nævnt maatte opgives - og laa endnu til Ankers
her, da Svenskerne 3°/7 kom ud for en frisk SV. Alle de danske Eskadrer lettede slraks; de, der laa vestligst, safte Kurs
tværs over Fjendens Fremrykningslinie mod Galts Eskadre.
Vinden gik imidlertid kort efter SO, og Galt, der havde holdt
klos til Landel, kom derved til Luvart af Svenskerne men
blev skilt fra de andre danske Eskadrer. Svenskerne gjorde,
da de kom længere ud, nogle Slag for at komme til Luvart af
Galt, men denne bevarede sin Luvstilling dog uden at gøre
Mine til at angribe, hvorved Svenskerne muligvis kunde være
blevne opholdte, til de i Læ værende 3 danske Eskadrer kunde
have grebet ind i Kampen. Ved Aftenstid faldt Vinden atter
SV, men Mørket forhindrede videre Kamp. 31 / 7 om Morgenen
var Vinden stadig SV, de to Flaader var skilte et godt Stykke
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fra hinanden, og intet Angreb naaede til Udførelse, da det
snart efter blev stille. Da det atter friskede i, var Vinden østlig, og Svenskerne opgav derfor Udbrudsplanerne og holdt
Fjorden ind saa ivrigt forfulgt af de Danske, at Wrangel et
Par Gange drejede til for at faa Luft. Om Aftenen var baade
Svenske og Danske til Ankers i de gamle Stillinger. Kongen
afskedigede Galt som General-Admiral og udnævnte Erik
Ottesen til denne Post. Galt indtog sin tidligere Stilling som
ViceadmiraL
Den Iste AugusL KI. 10 Aften lettede Svenskerne atter; med
indhalte Kanoner, lukkede Stykporte og alle Lys blændede
passerede man for en frisk SV uopdaget de danske Linier.
Ved Morgengry var Svenskerne Lværs af Femern, og det var
umuligt for de Danske at indhente dem. 5/ s var Svenskerne i
Stockholm.
SiLuationen var ved Wrangels Udbrud paany ugunstig for
Danmark, thi Thijssens Flaade var nu under Opsejling og
kunde ventes at ville iværksætte sin Forening med Hovedflaaden. Sidst i Juli var Thijssen afsejlet fra Holland, havde
tvunget den danske Blokadeeskadre bort fra Goteborg og passerede uhindret Kronborgs Kanoner ved at holde klos til den
skaanskc Kyst, hvorefter han ankrede ud for Landskrona 9/s •
I København herskede der stor Ophidselse; to Blokskibe store overdækkede Pramme - med Skyts og Mandskab udlagdes ved Revshaleløbet. og med Spænding afventede man
den danske Flaades Ankomst.
Straks efter Svenskernes Udbrud fra Kielerfjord havde
Kongen afsendt Erik Otte sen med t af Flaaden til Farvandene om Bornholm for at tage imod Svenskerne, hvis disse
vendte om; selv tog Kongen Station ved Femern for at passe
paa Store Bælt. Efter nogle Dages Forløb afgik Erik Ottesen
imidlertid efter Kongens Ordre til en Station ved Stevns men
fik, da Kongen kom ud for Mon, Ordre til at afgaa til Langelandsbæltet for at stoppe Thijssen, om han skulde forsøge
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Forcering her. 10 JB lettede imidlertid denne fra Landskrona
for en frisk nordlig Brise; vekslende Skud med Blokskibene
passerede han Kongedybet og stod Drogden ind. Ud for Dragør mødle han imidlertid Kongen, der med 9 Skibe var paa
Vej til København, men ved at presse Sejl lykkedes det Svenskerne at slaa sig igennem, forfulgt til Bornholm af Kongen.
Da Thijssen imidlertid holdt klos til Falsterbo og SvenskeKysten, lykkedes det ej heller Erik Ottes en at vinde op, hvorfor Thijssen i god Behold ankom til Kalmar, hvor han modtoges med Jubel og adledes under Navn af Anckarhjelm. Erik
Ottesen blev afskediget for ikke at have truffet Forholdsregler
til at hindre Fjendens Passage.
Saaledes var alt gaaet Kongen imod paa Søen, men til Gengæld lysnede det lidt til Lands. Selvom Gallas ikke evnede
at befri Jylland, bandt hans Hær dog Torstenssons, og i
Skaane var Gustaf Horns Felttog gaaet i Staa, ikke mindst
fordi den ham til Hjælp beordrede Skærgaardsflaade havde
lidt saa alvorligt af Erik Ottesens Styrke, at den maatte gaa
hjem. Snart kunde Kristian IV gaa offensivt til Værks i
Skaane og tvinge Svenskerne til at retirere nordpaa.
Efter aLt at dømme havde Svenskerne saaledes sat Invasionsplanerne i Bero, og dels under Indtrykket deraf, dels
paavirket af et opsnappet Brev, hvori der meddeltes Horn den
Efterretning, at den svenske Flaade paa Grund af Sygelighed
ikke vilde komme mere i Søen dette Aar, udsendte man ikke
den danske Flaade mere men indskrænkede sig til at lade Pros
Mund med 17 Skibe blive i Søen. Følgerne af dette skæbnesvangre Fejlgreb lod ikke vente paa sig.
Ved Kalmar forenede nemlig Wrangel og Thijssen sig,
hvorved deres Styrke kom op paa 42 større og mindre Skibe,
og afgik derefter 2Biu til Farvandene om Bornholm. B/\O var
Flaaden ud for Wismar og erfarede her, at Pros Munds
Eskadre befandt sig i Femerbælt. 11/010 fik man den i Sigte
til Ankers øst for Femern, men paa Grund af Storm maatte
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Svenskerne selv ankre.
Nederlag.

Slaget f Femerbælt

18/ 10

IS/lO

led Pros Mund et fuldstændigt

1644.

Den svenske Eskadre (33 Skibe, 3 Brandere og 5 Galioter med 875 Kanoner) lett-ede om Morgenen 13/1 0 for en
frisk vestlig Brise og satte Kursen klos østenom Femern.
Den danske Eskadre (15 Skibe og 2 Galioter med 448
Kanoner) lettede ligeledes fra sin i Læ værende Ankerplads, og da Pros Mund tilmed holdt noget af for at nærme
sig nogle af sine i Læ drevne Skibe, fik Svenskerne Luven.
Saa snart Femern var passeret, drejede Pros Mund til
Vinden for Bb. Halser og blev derefter til Luvart angrebet
af Wrangel med 12 Skibe samt yderligere i Læ af Thijssen med Resten. Wrangels Flagskib "Smålandska Lejonet"
angreb Pros Munds Flagskib "Patientia" men maalte
haardt medtaget holde af for at reparere; dets to Sekundanter - af hvilke den ene førtes af den senere saa berømte franske Søhelt Abraham du Quesne - entrede da
"Patientia", en Brander stak Admiral Grabows Skib
"Lindormen" i Brand, og "Oldenborg", ført af Viceadmiral
Stenzel von Jasmund, entredes af 3 Fjender. Alt imens
havde Thijssens Skibe forst angrebet og tilintetgjort de i
Læ drevne danske Skibe og dernæst engageret de andre,
hvorved Nederlaget fuWstændiggjordes. En Del af de danske Skibe blev sat paa Land paa Lollands Kyst, kun 3
Skibe undslap gennem Store Bælt. Svenskerne mistede kun
l Skib. Paa dansk Side faldt, foruden Pros Mund, Schoutbynacht Ulfeld, og som Sejrens Bytte hjemførtes "P atientia" og "Oldenburg" tilligemed Admiralerne Grabow og
Stenzel von Jasmund samt 1000 Fanger til Stockholm.
Svenskernes Tab var kun 60 Mand. Med Lynets Hast fløj Budskabet om det forfærdelige Ne-
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derlag Danmark rundt. Alt det vundne syntes nu tabt, Felttoget i Skaane maatte afbrydes, thi nu mente man, at Invasionen stod for Doren. Men denne blev dog ikke til Virkelighed, thi Torstenssons Hær stod dybt nede i Tyskland, og
Wrangels Flaade, der havde repareret i Wismar, havde derfor
ved sin Afgang herfra 30 / 10 ikke den frygtede svenske Landgangshær med om Bord. J'ilmed var Thijssens Skibe sejlet
hjem, fordi LejemaaI.et var omme.
Langsomt marcherede Wrangels Flaade nordover for sluttelig at ankre i Koge Bugt, og i Kobenhavn beredte man sig
derfor af al Magt paa Forsvar; Blokskibe udlagdes, men man
opgav at udruste Flaaden. Wrangel vovede paa sin Side intet
Angreb paa Byen men rekognoscerede personlig med to Skibe
og forvissede sig om, at den danske Flaade laa aftaklet i
Havnen, hvorpaa han kort efter, væsentlig grundet paa Sygdom og Havarier, forlod de danske Farvande uden at iværksætte den ham befalede Toldopkrævning. Vinteren nærmede
sig nu, og Flaaderne lagdes op, men mørk saa Tilstanden
alligevel ud for Danmark. Ganske vist var Jylland rømmet af
Svenskerne, men fra det af dem besatte Holsten stod de rede
til at rykke ind ved forste Lejlighed; Skaane var atter i Fjendens Magt, den danske Flaade var ikke Længere den svenske
jævnbyrdig, og Skatkammeret var tomt.
Almindelig Modløshed havde grebet Danmark, og med
bange Anelser saa man Fremtiden i Mode.
1645

Endelig i Begyndelsen af 1645 - efter at ethvert Haab om
Hjælp fra Udlandet var glippet - modtog Danmark det Mæglingstilbud, som Frankrig og de i Sundtolden saa stærkt interesserede Nederlande tilbød. Fredsforhandlingerne blev
baade lange og besværlige, og ethvert Haab om at faa den
militære Situation forbedret imens glippede ganske. Operationerne i Jylland mod den efter Torstensson kommanderende
Helmuth Wrangel lovede vel til en Begyndelse godt men
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strandede snart paa Uenighed mellem Førerne. Ej heller et
Indfald fra Norge fik nogen Følger. Mod Gøteborg udsendtes
en Eskadre paa 16 større og mindre Skibe under Ove Gjedde,
men det lykkedes den utrættelige Thijssen at bringe Hjælp,
saa at 14 svenske Skibe var til Stede ved Ove Gjeddes Ankomst,
og denne opgav da ' Angrebet; tilmed strandede hans Flagskib, hvorved han selv kvæstedes. De offensive Foretagender
sattes da i Bero, og Flaaden udrustedes i Kobenhavn udelukkende med defensive Formaal for øje - bl. a. Forsvaret af
Malmø.
Paa svensk Side genoptog man Skaanefelttoget og arbejdede paa at faa Flaaden i Søen. Wrangels Eskadre, der havde
overvintret i Wismar, kom først i Søen - 14 store Skibe stærk
- og erobrede Bornholm, hvor den derpaa afventede Stockholmereskadren. Inden denne ankom - og det varede længe -,
var der saaledes en utvivlsom Chance for den danske Flaade,
men man vovede ikke al benytte den, først og fremmest fordi
Danmark i alt kun kunde mønstre ca. 25 Skibe - større og
mindre - endog slet bemandede. Disse var Danmarks sidste
Værn; tabtes de, laa Landet aabent. Men dernæst var Forholdet til Nederlandene undergaaet en Forskydning. Modviljen mod Sundtoldens Herre havde som nævnt fa aet Udtryk
i Traktaten med Sverige 1640, der, selvom den end ikke fik
direkte Betydning, dog absolut havde danskfjendtlig Betydning og foranledigede , at man lukkede øjnene for de Geers
Hjælpeflaades Udrustning. Men nu var desuden Danmark
tvungen i Knæ og Lejligheden inde til at faa Toldsatserne nedsat, og efter forgæves Forhandlinger herom afsejlede
sOls en hollandsk Flaade paa 47 Skibe - større og mindre med 1400 Kanoner og 4300 Mand under Kommando af Viceadmiral Witte Corneliszoon de With 'til de danske Farvande,
konvojerende 300 Handelsskibe, for at tiltvinge sig foreløbig
Toldfrihed for disse, medens Forhandlingerne stod paa, Forberedt paa Angreb passerede de With 5/ 6Kronborgs Kanoner,
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Saluten for Fæstningen besvaredes ikke, men ej heller noget
skarpt Skud hindrede de Withs Passage. Kristian IV havde
erkendt det haabløse i Situationen og iagttog tavs fra Kronborgs Volde den hollandske Flaades Ankring Syd for Helsingør. For første Gang havde en fjendtlig Flaade uangreben
passeret Sundets Bevogter.
I København havde man atter forberedt sig paa Angreb.
Blokskibe var blevne udlagte, Sømærkerne i Drogden borttagne og Blokhuse opførte paa Amager, ligesom Kongedybet
var bleven forsænket, saaledes at kun et smalt Sejllob lodes
aabent.
De With gik straks energisk til Værks; en lille Eskadre
stationeredes ved Kronborg, en anden ved Dragør, medens
Hovedstyrken ankrede ud for København for at holde de der
liggende 16 danske Orlogsskibe i Skak, men intet Skud løsnedes fra nogen af Siderne.
Da den danske Flaade ikke angreb Wrangel under Bornholm, iværksatte denne og Stockholmereskadren uforstyrret
deres Forening dersteds ' /7' Forenede kom de Svenske saaledes op paa 34 Skibe og 3 Brandere under Rigsadmiralen
Erik Ryning (Eskadrechefer: K. G. Wrangel og Ak.e Ulfsparre), men Opmarchen mod København foregik kun langsomt. Feltmarskal Horn, der stod ~ Begreb med at aabne
Belejringen af Malmø, ventede med Utaalmodighed Flaadens Ankomst for at faa Malmøs Forbindelseslinier afskaarne,
men forst 24/ 7 ankrede Flaaden i Køge Bugt. En Forcering af
Drogden turde man ikke vove overfor den danske flydende
Defension, og man begyndte derfor at oplodde Flinterenden
og forberede et Angreb med armerede Fartøjer - under du
Quesne - , da Krigsoperationerne indstilledes.
Thi endelig gik Danmark ind paa Fredsbetingelserne. Holland tilfredsstilledes med en Række Toldnedsættelser,") og til
*) Toldindtægterne i de følgende Aar formindskedes med 65 %.
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Sverige afstod man ved Freden i Brømsebro 13/8 1645 Øsel,
Gotland, Herjedalen og Jemteland samt Halland som Pant i
30 Aar. Toldspørgsmaalet løstes ved, at Sveriges Toldfrihed
saavel i Sundet som i Store Bælt og paa Elben stadfæstedes og
desuden udvidedes til ogsaa at gælde Sveriges nye Provinser.
Freden i Brømsebro danner et Vendepunkt i Danmarks
Søkrigshistorie, thi Grundpillerne for det gamle Krav paa
"dominium maris baltici" rystedes, og for første Gang maaUe
der afstaas Land Lil Sverige.
Danmarks Stormagtstid var omme, og i dets Sted rykkede
Sverige med raske Skridt fremad mod sin Kulmination.

FJERDE AFSNIT

Sveriges Storhedstid.
(1645-1720).

_ __ __ _ _ _ _ _ 1.
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A. Søvæsenets Udvikling.
Almindelig Oversigt, Søfart og Søbandel.
Freden i Bromsebro tegner sig som en mørk Linie i Danmarks Historie; Udsigterne for Landets Fremtid var ikke lyse,og særlig Pengevæsenet var i den frygteligste Uorden. Nye
Baner brødes derfor ikke i lange Tider, Landet maatte have
Ro tiL at rette sig efter alle Ulykkerne.
Den under Kristian IV saa lovende Søfart kom efter Krigen til at kæmpe med den stigende hollandske Konkurrence,
idet Danmark ved Bromsebrofreden var bleven tvunget til at
give Nederlandene store Toldnedsættelser; tilmed var Skibsantallet gaaet betydeligt ned under Krigen. Byen København
havde saaledes f. Eks. kun 3 større Handelsskibe tilbage.
Knap var der begyndt at komme lidt Ro i Forholdene, før
Landet styrtedes ud i Krigen 1657. Lemlæstet for de skaanske
Provinser, udpint af Fjender og Venner, af Misvækst og af
Pest var Land og Folk i mange Henseender paa Afgrundens
Rand. Det blev da Opgaven for den 1660 indførte Enevoldsmagt at genoprejse Landet og ikke mindst at bringe nyt Liv
i den ødelagte Søfart.
I Samklang med Tidens merkantilistiske Grundsætninger
gik man over til at lede Handelen som en Monopolhande1 og
forsogte endog at centralisere den ved at indskrænke Handelen
paa Udlandet til bestemte Byer. Maalet herved var at samle de
spredte Forsøg paa oversøisk Handel til enkelte større ForeNordens Søkrigshlstorie.
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tagender, der da skulde faa bedre Chancer til at slaa igennem.
Byer som f. Eks. København, Nyborg og Fredericia priviligeredes som Stabelstæder. I Valget af Byerne greb strategiske
Hensyn ind; Odense, der havde oparbejdet en fremadstræbende oversøisk Handel, maatte saaledes vige f. Eks. for Nyborg. Disse Forsøg paa at skabe Stabelstæder kom dog ikke
til at spille nogen Rolle og vanskeliggjorde desuden Udviklingen ikke mindst, da baade Kapital og Kredit savnedes.
Derimod vedblev Kompagnidannelsen, og Kompagnierne
priviligeredes med Eneret til at handle paa bestemte Egne.
Et nyt islandsk Kompagni dannedes 1662, og 1655 var et
Saltkompagni oprettet, hvis Skibe var Defensionsskibe. Skibene førte fra 6-36 Kanoner, og de mindre maatte kun sejle
paa Nord- og Østersøen, Salthandelen spillede en overordentlig stor Rolle, især for Norge, hvor Fiskeriet var en
vigtig Indtægtskilde, og hvor Saltmangel endog kunde afstedkomme Hungersnød og Epidemier. Handelen med Salt
var væsentlig i Hænderne paa Hollænderne, og under Krigen 1657-60 tvang disse Kompagniets Ophævelse igennem,
men det genoplivedes 1668 med Cort Adeler som Direktør
og blev senere endog underlagt Admiralitetet med den Bestemmelse, at alt, hvad der tjentes, skulde anvendes til
Flaaden, hvorfor Bestyrelsen kom til at bestaa af Henrik
Bjelke, Cort Adeler og en Admiralitetsraad. Kompagniet
betalte sig imidlertid ikke og maatte ophæves 1671, hvorefter Salthandelen gaves fri, dog med det Forbehold, at de
dermed beskæftigede Købmænd kun maatte anvende Defensionsskibe i denne Fart, en Bestemmelse, der i den kommende
Krig blev til stor Nytte for den danske Flaade. Ogsaa den
ostindiske Handel søgte man at genoplive, og det ostindiske
Kompagni dannedes i dette Øjemed. Til Trankebar havde
der i 26 Aar intet dansk Skib været udsendt, og kun Guvernøren Eskild Kongsbakkes Dygtighed kunde Danmark takke
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for, at det danske Flag endnu vajede derude. Nu tog Handelen derpaa atter Fart, nye Faktorier anlagdes, og endog paa
Kinakysten vistes de danske Farver (1684). Foreløbig fik
Handelen dog ikke noget større Omfang, atter grundet paa
manglende Kapital, og dette kom ogsaa til at gælde for Handelen paa Vestindien, der var i Hænderne paa det guinesiskvestindiske Kompagni med Tilknytningspunktet S1. Thomas,
der 1665 som herrelost Land lagdes ind under den danske
Krone. Først i det 18de Aarhundrede, da St. Croix erhvervedes, gik Skibsfarten paa Vestindien frem.
Alt i alt rørte der sig saaledes en levende Virksomhed for
at ophjælpe Søfarten efter Enevældens Indførelse, men Handel og Skibsfart fik dog ikke nær det Omfang, som Landets
Beliggenhed berettigede til.
Hvad Sverige angaar, da gælder væsentlig de samme Betragtninger som for Danmark; ogsaa her beherskede Hollænderne Søhandelen, men Sveriges indre Kraft var gennemgaaende større end Danmark-Norges.
Hollænderne spillede derfor en overordentlig stor Rolle i
dette Tidsrums storste Aaremaal. Deres Handelsflaade, der
1670 talte over 14000 Skibe, var endnu Verdens største, og
over Halvdelen af disse Skibe for i Østersøfart og høstede stor
Vinding. Dina og Weichseldalen var Centrum for Kornhandelen; fra Rusland hentedes Pelsværk, fra svenske, fmske og
litaniske Skove udførtes Trælast og fra Nordeuropa Bjærgværksprodukter - alle disse Grene af Handelen var paa hollandske Hænder.
Saadanne Fordele :var Hollænderne ej til Sinds godvillig at
opgive, og med største Agtpaagivenhed vaagede de over Ligevægten i Østersøen: hvert Led i Kæden om dette Hav tilføjede
dem Skade, thi hvor Land erobredes af andre Magter, ramtes
deres Handel og Søfart straks af Told og Skalter. Ligevægten
i Norden var Ledemotivet i deres Politik, og Roskildefreden
100
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tilfredsstillede dem derfor ganske, thi en enkelt Magt, der var
i Besiddelse af østersoens Kyster, var for dem straks et
Spørgsmaal om Liv og Dod.
I Kampen om dette Østersoherredømme - Danmarks stolte
Maal et Aarhundrede igennem - trak ogsaa Roskildefreden
en Skillelinie. Danmark gik forelobig ud af Kampen og rettede kun Blikket paa de tabte Provinser, medens Sverige
fortsatte imod dette Herredomme som MaaI. Hvert Skridt
fra Sveriges Side fulgtes da med storste Opmærksomhed af
Hollænderne. Holland indtog dog en saa fremskudt Stilling
i Verdenshandelen. at Landets Kapital udkonkurrerede ethvert alvorligt skandinavisk Forsog paa at vinde frem paa
Jet kommercielle Omraade, ikke mindst fordi de evindelige
Krige, der førtes i Norden, ikke tillod Ophobning af den fornødne Kapital.
Sverige sogte til Underbygning for sin Politik at udvikle
sit Lands Magtmidler til Vands lig til Lands. Støttet paa
sine store Hjælpekilder og paa fortræffelige Administratorer
gjorde Landet, hvad det kunde for at bringe det rette Forhold mellem Maa1 og Midler. Sverige spillede saaledes i det
her omhandlede Tidsrum en meget betydelig Rolle i Europas Politik - ja kunde endog udkaste Tanken om en svensk
Navigationsakt efter engelsk Mønster.
Besættelsen ar' de preussiske Havne havde Sverige maattet
opgive, men man lovede sig selv, at næste Gang skulde dette
ikke glippe, og Sveriges Regenter indsaa klart, at et heldigt
Udfald kom til al hvile paa Flaaden. Denne udvikledes derfor i højeste Grad men formaaede intet at udrette, først og
fremmest paa Grund af Danmark-Hollands talmæssige Overlegenhed og dernæst paa Grund af den overlegne Ledelse.
hvormed den danske Flaade fartes i Ilden.
Samtidig var en anden Magt i Opmarch mod Østersoen.
nemlig Brandenburg, hvis kloge Fyrste indsaa, at Landets
Fremtid afhang af Besiddelsen af Nordsokysten.
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Udarbejdelsen af Sokort og Farvandenes Afmærkning gik
kun i ringe Grad frem. De danske Farvandes Opmaaling
begyndtes af Bagge Vandel, og 1689 udnævntes en "Søkart
Directeur", Jens Sørensen, der udarbejdede nogle for sin Tid
fortrinlige Kort over Farvandene. Disse gjordes dog ikke
brugbare ved Udgivelse, væsentlig af Frygt for at give fremmede Nationer Oplysninger. De svenske Farvandes Kortlægning paabegyndtes omtrent samtidig af Styrmand Johan
Månsson og Admiral Sjøhjelm. Ej heller Fyrvæsenet gjorde
større Skridt fremad; Færder, Skagen, ~01t, KulIen, Falsterbo, Niddingen, Landsort og Øland havde dog inden Aar
1700 faaet Fyr - aabne Kurve med Kulild.
Med disse tarvelige Hjælpemidler maa man forbavses over,
at Sejlads overhovedet var mulig i Østersøens farlige Farvande. Strandinger horte da ogsaa til Dagens Orden, men
som en Skole i Somandsskab kunde man ikke vurdere de vanskelige Forhold hojt nok.

Skibene.
I det omhandlede Tidsrum tiltog Skibene i Størrelse, fik
flere Dæk, storre Sejlevne og mere Sødygtighed. I Modsætning til den hollandske Flaade, hvis Typeskibe man ellers
efterlignede, byggedes i Norden tidlig Tredækkere. Dog er
det vanskeligt at skelne imellem disse og Todækkerne, thi
Skibene byggedes stadig med det høje Agterskib og den temmelig hoje Bak, og jo længere disse strakte sig hinanden i
Mode, des nærmere var de ved at danne et fuldstændigt Dæk.
Ligeledes bevaredes endnu de indfaldende Stævne, det svære
"Skæg" og de ret klodsede Rejsninger. Bekvemmelighederne
for Besætningerne var stadig yderst ringe, navnlig for Mandskabets Vedkommende, idet Provianten stuvedes direkte i Lasten med et Lag af løse Planker ovenover, hvorved der dan-
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nedes en Plads, der for en Del anvendtes til Mandskabets
Opholdsrum. Fast Banjerdæk kendtes endnu ikke.
Som Eksempler paa Skibe fra dette Tidsrum kan nævnes:
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Efterhaanden som Søkrigsmateriellet voksede i Størrelse
og tiltog i Betydning, udskilte der sig flere Typer af Mængden,
Kampskibe, Krydsere og Hjælpeskibe. Nogen bestemt Grænse
mellem de to første fandtes dog forst i Slutningen af det her
omhandlede Tidsrum.
En særlig Skibsklasse, der kom frem i denne Periode, var
Skytsskibene eller, som de ogsaa kaldtes, Skytprammene.
Forskellen imellem dem var kun, at sidstnævnte Art havde
mindre Deplacement og lavere Rejsning. Disse Skytsskibe lignede i det Ydre en Fregat men var fladbundede og lorte ofte
3 Morterer. Skibene var fuldriggede som Fregatterne, men
Rejsningen var mindre og lavere. Sejlevnen var derfor kun
ringe, og Hensigten med Skibene i det hele taget var, at de
med deres ringe Dybgasende kunde føres klos til Land og da

143

optage Kampen med Fæstningsværker paa Grund af deres
svære Skyts. Sodygtigheden var saa , ringe, at Kanonerne
maatte lægges i Lasten, naar Skibene skulde sejle længere
Strækninger. Dette kaldtes at sejle "armeret en flute". Som
Følge heraf maatte de konvojeres af Kampskibe.
I Danmark anyendtes gennemgaaende Betegnelsen "Orlogsskib" eller "Linieskib" paa Skibe over 40 Kanoner og Betegnelsen "Fregat" paa de mindre. Endvidere havdes Snauer
(brigantlnrlggede), Galioter, Krejer og Bojerter. Samtidig
med- Søkrigsmateriellets Udvikling skydes Koffardiskibene
mere og mere ud af Slagflaaderne, og efter den skaanske Krig
anvendes de sjældent. I Sverige inddeles Skibene i "store",
"middelstore" og "smaa" Orlogsskibe.
En særegen Skibsklasse danner Branderne (se Reinhard:
Almindelig Søkrigshistorie, Side 68), hvortil oftest anvendtes mindre Koffardiskibe, samt Galejerne. De sidstnævnte,
der havde været kendte i Flaaderne siden 1570, trænger sig
mere og mere frem, særlig til Brug i Skærgaardene. I Norge
anlagdes saaledes et Galejværft i Kristianssand 1686.
Galejerne var fortrinsvis Rokrigsskibe men havde dog alle
Master - sædvanlig 2 - og Latinersejl. De var 20-25 m
lange og ca. 4 m brede med 36 Aarer, lang Vædersnabel og
et Kastel armeret med seks il. syv 10-12 pundige Kanoner til
Skydning i Kølretningen.
Skibene byggedes af en Skibbygmester, der ofte var Udlænding (Englænder), og først sent bragtes videnskabelige
Principper til Anvendelse. Man havde ved Forsøg dannet sig
en Række Normalmaal og anvendte disse med enkelte Lempelser efter de til Nybygningen stillede særlige Fordringer
og vaagede desuden strengt over deres Hemmeligholdelse. I
Danmark var den i Udlandet uddannede Olaus Judiehær. der
1690 ansattes ved Orlogsværftet og 2 Aar senere udnævntes
til Ekvipage- og Fabrikmester, den første, der lagde virkelig
videnskabelige Principper til Grund for Skibskonstruktionen.
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Vaabnene.
Sammen med Skibenes Størrelse forogedes saavel Skytsets
Antal og Kaliber som dets Ensartethed. Hojere end den 36
pundige Kanon gik man imidlertid ikke - i Danmark endog
først omkring Aar 1700 - , og de sværeste Kanoner anbragtes
i de underste Lag. Armeringen paa de svenske Skibe var
som Regel sværere end paa de danske, og ofte nærmede de
svenske Skibe sig til at være i nogen Grad overarmerede.
Eksempler paa Armering i dette Tidsrum:
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I øvrigt forbedredes Krudtet, og medens man hidtil havde
hældt Krudtet lost i Kammeret, forfærdigedes nu Karduser
af Pergament m. m.
Kanonerne var dels af Jærn, dels af Metal; mange erhvervedes som almindelig Handelsvare fra Holland (de saakaldte
"Finbankcre").
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Besætningerne.
Del danske Søofficerskorps talte ikke mange Medlemmer
og var ganske utilstrækkeligt Lil at besætte Skibene under
Krigsforhold. hvorfor Staten navnlig til de lavere Grader
maatte forhyre udenlandske Officerer, særlig Hollændere.
Uddannelsen var kun ringe og erhvervedes i det praktiske
Liv - ofte som Matros og ofte i fremmed, særlig hollandsk,
Tjeneste. Fra Matros avancerede man herude til Styrmand,
Skipper og Adelborst og antoges ved Hjemkomsten af Staten
som Lojtnant eller Kaptajn. Dog rekruteredes Officerskorpset ogsaa direkte fra Mandskabets Rækker paa den danske
Flaade. Fra 1670 begyndte de forste Spor til en ordnet Uddannelse at vise sig, idet der antoges 12 "Lærlinge", hvilke da
udsendtes for at ove sig i fremmed Tjeneste men med Forpligtelse til at vende hjem ved Krigsudbrud. 1701 indrettedes
en Kadetskole - dog efter en yderst beskeden Maalestok.
Efter Enevoldsmagtens Indforelse tog Tilgangen af Adelsmænd til Officerskorpset meget af, og der tildeltes Officererne
Rang, uanset om de var af Adel eller ej. Samtidig udvidedes Chargerne, og ved Aar 1700 fandtes saaledes 6 Flagmænd,
18 Capitaincommandeurer, 47 Capitainer og Capitainlieutenanler og 30 Lieutenanter. Titlen Commandeur betegnede i
lang Tid Foreren af en Brander. Rigsadmirals- og RigsviceadmiralstitIen forsvandt ved Tidsrummets Midte, og General-Admiral-Lieutenant blev Flaadens hojeste Charge, idet
General-AdmiralstitIen kun har været tilde1t van Tromp og
Jens Juel. De ovrige Flagmandsgrader var Viceadmiral og
Schoutbynacht (af det hollandske "schout", en "Foged",
som Betegnelse paa den, hvem det om Natten var overdraget
at fore Opsyn med Flaadernes agterste Skibe). Officerskorpset stod i lang Tid saavel militært som socialt set temmelig
lavt; omkring Aar 1700 begyndte dog Tilgangen af Adelsmænd
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atter at tiltage. Ganske vist tilførte disse Standen flere Kundskaber og højere Dannelse, men der dannedes uheldigvis
ogsaa et adeligt og et borgerligt Parti, der stod skarpt imod
hinanden.
UnderofIicererne - Højbaadsmand, Skibmand, Kvartermester, alle af Matroskorpset, Arkeli- og Underarkelimestre,
alle af Artillerikorpset - toges fra Faadens faste Mandskab,
hvis Antal ogsaa betydelig udvidedes og omfattede Værftsarbejderne. Ved Aar 1700 var den faste Mandskabsstyrke,
"Aarstjenerne", ca. 4000 Underofficerer, Konstabler og Matroser samt 700 Haandværkere. En stor Del af "disse havde
Bolig i Nyboder. "Aarstjenerne" dannede saaledes en ved
Hvervning rekruteret fast Stamme, der i Fredstid udførte Tjenesten i de oplagte Skibe. Resten af Skibenes Besætninger
paa Togt udgjordes af "Maanedstjenerne", der, efter at et Indrulleringssystem var bleven opgivet, dels udskreves, dels Nationaliteten uanset - hvervedes. Efter den skaanske Krig
oprettedes et Marinekorps paa 1200 Mand. Marinerne udgjorde Soldatesken om Bord og anvendtes i Bataille ved Kanonerne, men Korpset gik snart op i Hæren.
Uniform for Officererne kendtes ikke i denne Periode, for
Underklasserne indførtes den 1688.
Saavel i Officerernes som i Underklassernes Rækker var
der saaledes et ikke ringe fremmed Element - særlig hollandsk. Holland var Datidens toneangivende Sømagt, og det
kan ikke undre, at den danske Flaade i mangt og meget
paatryktes hollandsk Stempel. Men det nationale Element
hævdede dog med Held sin Stilling, og det officielle Sprog
forblev dansk, om end Sproget i Skibene af Hensyn til de
blandede Besætninger - særlig i den skaanske Krig - var
delvis hollandsk, saaledes f. Eks. for Kommandoord og for de
til Skibets Manøvrering hørende Dele af Rejsningen. Paa
den anden Side tjente der paa de hollandske Skibe et ikke
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ringe Antal dansk-norske Matroser. Kun sjældent gik Hollænderne for godt over i den danske Tjeneste - en af de
bekendteste Undtagelser er Admiral Henrik Span.
I Sverige var Forholdene i SøofIicerskorpset meget nær de
samme. Før 1658 tjente et ikke ringe Antal Hollændere paa
den svenske Flaade, og mange af dem opnaaede høje Stillinger; efter 1660 var det fornemmelig Englænderne, der tog
Tjeneste. Saaledes tjente den bekendte engelske Admiral
George Ayscue fra 1658-60 i Sverige, og ogsaa den senere saa
berømte franske Admiral du Quesne var en Tid lang svensk
Skibschef.
Rekruteringen var som i Danmark, og omkring 1665 begyndte man at uddanne "Adelsbussar", svarende til de danske
"Lærlinge".
Den faste Mandskabsstamme fremskaffedes ved "båtmanshallet (se Side 86), der efter 1680 gjordes mere effektivt ved
•
en Inddeling af Landets Kyster, dog var disse "båtsmån" af
Pengemangel yderst sjælden til Tjeneste. Naar Flaaden
skulde ud, hvervedes Resten af Besætningen som i DanmarkNorge. Sproget i de svenske Skibe var ligesom i Danmark
stærkt hollandsk paavirket.
Haardt, som Livet var i Datidens Skibe, trykkedes særlig
Folkene meget ved, at Lønningerne sjældent udbetaltes i rette
Tid - ofte først naar Officerer og Mandskab var i ligefrem
Nød. Kosten var desuden 'slet og foraarsagede stor Sygelighed,
der flk Lov at brede sig, da Renlighed og øvrige hygiejniske
Forhold lod meget tilbage at ønske . Saaledes var Sundhedstilstanden i den store nordiske Krig ofte rent ud forfærdelig ,
Epidemier var ikke til at faa Bugt med, og ofte lammedes
Flaadernes Operationer derved fuldstændigt. Der skulde gaa
henved 100 Aar, før man lærte, at saadant kun udryddedes
ved en gennemført Renlighed saavel af Skib som af Mandskab, ved kyndigere Læger og ved bedre Ernæring.
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Organisation, strategiske og taktiske Spørgsmaal.
Medens Sverige allerede fra 1634 besad et Admiralitetskollegium, oprettedes et saadant i Danmark-Norge først i
1655. Ved Enevældens Indforeise fik Kollegiet fastere Form
og blev saaledes Datidens Marineministerium. Flaadens ældste Flagmand forte Forsædet, de ovrige Medlemmer var dels
Flaadens andre Flagmænd, dels enkelte civile. Admiralitetskollegiet sank dog 1673 ned til kun at blive et sagkyndigt Raad,
idel Kongen greb direkte ind i mangfoldige Sager gennem sit
for Hær og Flaade fælles Krigskancelli. der bestyredes af Overkrigssekretæren; paa sin Side rettede Admiralitetet kun Henvendelser til Kongen gennem Krigskancelliet.
Marinens Pengevæsen laa forst under Admiralitetet men
gik senere over til et Genera1commissariat for sluttelig 1685,
sammen med Hærens, at bestyres af to civile "Deputerede".
Flaadens Basis var København: som Hjælpebasis indrettede man i Aaret 1684 Kristiansø, der befæstedes . Som Støttepunkt for mindre Eskadrer og for Forpostljenesten udenfor
Karlskrotia havde denne Fæstning ikke ringe Betydning, for
de storre Operationer kom den ikke til at spille nogen Rolle,
da dens Havn var for lille. Paa Elben sikredes Herredømmet
ved Gluckstadt, der var velbefæstet og havde en god Havn.
Den norske Flaadeafdelings Basis var Kristianssand.
Orlogsværftet i København var tillige Flaadens Nybygningsværft; det flyttedes 1685 til den ved Opfyldning dannede
Nyholm, der befæstedes ved Batterianlæg. Allerede 1692
kunde det første Linieskib "Dannebrog" (92) løbe af Stabelen
fra Nyholm. Anlæggene paa Bremerholm bevaredes dog endnu
i lang Tid.
Spørgsmaalet om en Dok beskæftigede Datidens Ingeniorer
i høj Grad; paa Bremerholm var det ikke lykkedes at fuldende Bygningen af en saadan, saalei:les at de store Skibe stadig maatte kølhales. Til mindre Skibe benyttedes en af Ad-

149

miral Span konstrueret Flydedok. Artillerimateriel tilvirkedes
og opbevaredes paa Tøjhuset, hvor tillige Proviantgaarden og
Bryghuset laa. Som Hospital tjente Kvæsthusel. Værftet bestyredes af "Holmens Admiral" og to Ekvipagemestre. Orlogsværftet var først underlagt Admiralitetet men stilledes senere
jævnsides delte, dog delvis underlagt den maritime Finansstyreises Ledere.
Ved Oplægning i det rummelige ny Flaadeleje og ved det
talrige faste Mandskab var Marinens Organisation og Mobilisering fuldt ud paa Hojde med det bedste i Tiden. Det faste
Mandskab var først inddelt i Eskadrer; efter 1688 forlod man
denne Inddeling og overgik til en Ordning med 3 Delinger
å 10 Kompagnier il 100 Mand. Delingerne kommanderedes af
Admiraler, Kompagnierne af Kaptajner; herved opnaaedes
en hel fast Organisation og gode Uddannelsesmuligheder. Artilleriets Personel stod under en Landofficer og var delt i 3
Tøjhuskompagnier. I Gliickstadt og Kristianssand laa mindre Flaadeafdelinger, "So-Ekvipager", med tilhorende Stambesætning.
Den svenske Flaades Styrelse forblev med enkelte Svingninger i Admiralitetskollegiets Hænder under General-Admiralens Ledelse. 1695 lagdes Flaadens Finansvæsen ind under
et ligeledes af General-Admiralen styret særligt Kontor.
Flaaden havde to Operationsbaser, Stockholm og Gøteborg,
samt Hjælpebaser i Riga og Wismar. Kalmar indrettedes
under den skaanske Krig midlertidig til Hjælpebasis. Til Basis for Operationer i Østersøen var Stockholm alt for langt
bortfjernet, og overfor denne Havn og Gøteborg var Fjenden
- ligesom England overfor Brest og Toulon - altid paa de
indre Linier. Tillige led Stockholm under vanskelige Besejlings- og Isforhold . 1860 anlagdes derfor Karlskrona, der da
blev Flaadens Hovedstation. og her skabte General-Admiral
Wachtmeister i Lobet af faa Aar et første Klasses Orlogs-
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værft; endnu var dog Samvirke med Geteborg overfor et
fjendtligt Danmark yderst vanskelig.
Det faste Mandskab var fordelt i Kompagnier, kommanderede af Søofficerer, der skulde bo i Kompagniets Distrikt.
Kompagnierne 17 i Tallet - førte Distrikternes Navne,
saasom "Vestgota kompani" f. Eks., og forenedes til 3 af Flagofficerer kommanderede Regimenter. I Distriktet holdt Staten
Fartøjer til Mandskabets Transport ved Mobilisering, men
Mandskabet øvedes kun lidt, og Afstanden til Mødestedet lagde
store Hindringer i Vejen for Uddannelsen.
Marinepolitikken i Norden var i dette Tidsrum kun indirekte ledet af Hensyn til de til Søfarten knyttede Interesser, thi
begge de skandinaviske Staters Søhandel var kun ringe. Dog
stod Udviklingen af denne for dem som Maalet, og begge higede efter gennem Landvinding ved Østersøens Kyster at opnaa en saadan Magt, at et Søherredømme kunde etableres og
dernæst Handelen udvikles i Ly af .dette, De Søkrigsførelsen
stillede Opgaver er derfor i meget væsentlig Grad foranledigede af Hensyn til Hærenes Operationer, og at Vejen til disses
Løsning gaar over Herredømmet paa Havet, er i den skaanske
Krig anerkendt med forbavsende Klarhed paa begge Sider.
Det lykkes ogsaa den dansk-norske Flaade at skabe et virkeligt Søherredømme. Omvendt optræder den slagne Fjende
ved at holde sin Flaade som en "fleet in being", hvorved Sejrherrens Magtomraade betydelig formindskes. Betydningen af
Herredømmet til Søs er saaledes klart anerkendt baade i Sverige og Danmark, og til den kommende Afgørelse udvikles
Flaadernc stærkt i begge Stater. Men i den store nordiske
Krig hyldes ikke de samme strategiske Anskuelser, der var
komne til Orde i den skaanske Krig. Kampen mellem Hovedflaaderne undgaas, idet man forser sig paa Folgerne af et
tabt Søherredømme uden at gøre sig Fordelene klare ved det
vundne. Anførerne bindes af Instruktioner, der paabyder kun
at tage mod' Slag, naar Sejren er vis, samtidig med at de
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paabyder Afholdelsen af tidsspildende Krigsraad, hvis Votwn
Anføreren dels ikke maa handle imod, dels - om han maa
- ikke tør paatage sig Eneansvaret for at handle imod. Den
stadig tilbagevendende Sætning i Instruktionerne er "intet
at avanturere", og de anden Rangs Maal, der som Regel er
Troppetransporter o. 1., vokser i Betydning til første Rangs.
Resultatet bliver en Række uafgørende Kampe, hvorunder
begge Parler naar deres Bihensigter. Kun glimtvis skærer
enkelte dristige Folk igennem med deres Opfattelse af det rigtige i at gaa energisk frem - f. Eks . Tordenskjold (og til Dels
Gabel) paa Båhuslånskysten. Selv hvor store Fordele er at
vinde, sæltes Flaaderne ikke ind (Wachtmeister 1710).
I Begyndelsen af Tidsrummet var Taktikken ret uudviklet,
men Linieformationen var dog fastslaaet som Kamporden,
og der arbejdedes paa at uddanne Besætningerne, saa at en
Kølvandsorden med 1 Kabellængdes Afstand kunde holdes,
til Slaget var begyndt. Luvstillingens Fordele var anerkendte,
og Kampen indlededes med en Række Manøvrer for at tilkæmpe sig Luven. Saavel Vendinger ved Kontremarch som
samtidige Drejninger udførtes, men de tarvelige Signalmidler
lagde mange Hindringer i Vejen og gav ofte Anledning til
Misforstaaelse. Flaadeføremes Plads var oftest i Teten for
Corps de bataille - undtagelsesvis i Midten. Var Luven
vunden, eller var man stødt paa Fjenden forinden, indlededes
Kampen og antog da hurtig Form af Melee.
.
I den skaanske Krig stod Taktikken paa dansk Side ret
højt. Efterretningstjenesten var velordnet, Kølvandslinien
nogenlunde velholdt, og Niels Juel vovede endog et Gennembrud af Fjendens Linie. Ganske vist var dette Gennembrud
ikke et af de planlagte Gennembrud i Koncentrationshensigt
og med planlagt Samarbejde mellem de andre Skibe men et
Chancegennembrud, saaledes som det kendes fra de engelskhollandske Krige, for at afskære og sprede en Del af Fjendens
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Linie og for ved Passagen klos imellem Fjendens Skibe at
give dem langskibs Ild. I all Fald betegner det et vigtigt Skridt
fremad i Taktikken i Norden. Den bedre taktiske Forstaaelse skyldtes systematiske Øvelser og Forelæsninger i Taktile
Niels Juel lod saaledes sine Skibschefer evolere med Fartojer
og mindre Skibe for sluttelig at foretage Øvelser med hele
Flaaden. Ogsaa Skydeuddannelsen forbedredes.
Den skaanske Krig aahnede saaledes øjnene for Taktikkens Betydning, og der blev fortsat i det begyndte Spor særlig af Gyldenlove og von Stocken. Resultatet blev ogsaa
en veludviklet Formaltaktik. men den anvendte Taktik i den
store nordiske Krig stod ikke desto mindre langt tilbage. Her,
som overalt i Europa paa dette Tidspunkt, fortabte man sig
i Kamp om Begyndelsespositlonen, og de taktiske Maal var
isprængt med strategiske Hensyn, der kun kunde virke hemmende. Som en Folge af, at de taktiske Parader var blevne
udviklede jævnsides med Angrebene, udførtes disse sidste slet
ikke. Den vel sluttede Linie bod ingen Svagheder, og Resultatet blev en Artillerikamp paa parallelle Kurser.

153

B. De vigtigste Sekrige,
a. Dansk-svensk Krig, 1657-1660.
Den l ste Sundkrig, 1657.
Freden i Brømsehro betragtedes i Danmark kun som en
foreløbig Afslutning paa Kampen om Østersøen. Freden
ramte Danmark haardt, men indirekte ramte den westphalske
Fred haardere, thi ved denne erhvervede Rivalen Sverige
mægtige Fordele til Iværksættelsen af Østersøplanerne. Tanken om en ny Krig traadte derfor atter og atter frem i Danmark efter sidstnævnte Fred, men svagt som Landet var,
gjaldt det først og fremmest om at skaffe sig Forbundsfæller
og dernæst om at udnytte et af den stadig skiftende politiske
Situations gunstige Øjeblikke. Til Forbundsfælle rettedes
Blikket af sig selv paa Holland, hvis Interesser i Østersøen
berørtes paa det farligste af et stærkt Sverige. Det lykkedes
ogsaa Korfits UHeld i 1649 at afslutte "Redemptionstraktaten"
mellem Danmark og Holland, hvis Bestemmelser paabød gensidig Hjælp mod Angreb, og som tillige hjemlede Hollænderne
Toldfrihed i Sundet mod en aarlig Sum af 14ססoo Rdlr. Danmark rustede, men ingenlunde stærkt nok, og iagftog med
spændt Opmærksomhed Sveriges Politik.
Allerede 1652 kom Redemptionstraktaten til Anvendelse,
idet Danmark i Henhold til denne traadte op paa Hollands
Side i Krigen mod England 1652-54, dog ikke direkte men
ved at beskytte den hollandske Handel i Sund og Bælt. I 1653
ophævedes Redemptionstraktatens Toldoverenskomst. og man
vendte i den derpaa afsluttede "Rescissionstraktat" tilbage til
Nordens Søkrlgshlstorle.

11
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den gamle Toldopkrævning, dog uden at forandre Forbundsbestemmelserne.
I Sverige havde Gustav Adolfs Datter Kristina hersket fra
1644, og om der end ikke havde været Krig i den forløbne Tid,
var man dog intet Øjeblik i Tvivl om, at Freden snart
vilde være forbi, da Dronning Kristina 1654 veg Pladsen for
sin Fætter Karl Gustav af Huset Pfalz. Med ham var en ægte
Repræsentant for Jærn- og Blodpolitikken kommen paa Tronen, og alle følte, at han var en Mand, for hvem Opgaven
at gennemføre Gustav Adolfs gamle Plan syntes tilrettelagt.
Situationen var desuden ladet med Sprængstof. Stemningen hos de to skandinaviske Magter var gensidig yderst fjendtlig og tilmed truede to andre Magter, Rusland og Polen, Sveriges Østersøprovinser. Rusland med sin stadige Ekspansionstrang var efter Erohringer i Polen under Opmarch mod Havet,
og Polen, hvis Vasa-Konge, Johan Casimir, endog bestred
Karl Gustavs Ret til den svenske Trone, var for svagt til at
modstaa Rusland. Det gjaldt folgelig for Sverige at komme
Rusland i Forkobet, og Maalet blev ved Erobringer fra Polen at
danne et bredt svensk Bælte langs Østersøen, hvorved Rusland
stængtes ude fra Havet. Lykkedes det, var Sverige for Alvor
Herre i Østersøen , Fra Memelog Pillau kunde Litauen beherskes, fra Danzig og Elbing Weichsellandets Handel lige til
Karpatherne, fra Narva Ruslands Handel til Ural og fra Oderens, Elbens og Wesers Mundinger kunde hele Nordtysklands
Handel beherskes. Men det var en farlig Krig at paabegynde,
thi i Østersøens Frihed var hele Europa interesseret, og en
Verdensbrand kunde her tage sit Udgangspunkt.
Karl Gustav valgte at begynde Krigen i Juni 1655, men
han søgte dog forinden at skaffe sig Ryggen fri for Danmark
og at sikre sig imod, at Holland kom Polen til Hjælp, ved
at indlede Forhandlinger om Forbund med Danmark, saaledes at delte Land forpligtede sig til dels ikke at deltage i
Krigen, dels til at lukke Østersøen for fremmede Magters
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Orlogsflaader. Det var imidlertid Danmark yderst ubelejligt
saaledes at skulle vælge imellem Sverige og Holland, og man
søgte derfor i Danmark at trække Forhandlingerne ud for at
se, hvorledes Krigen i Polen vilde gaa, ligesom man haabede
paa kraftig Optræden fra hollandsk Side.
I Begyndelsen af det polske Felttog fulgte Heldet de svenske Faner. Johan Casimir maatte flygte ud af sit Rige, og
Kurfyrsten af Brandenburg, der ogsaa havde kastet sig ind
i Krigen for at løses fra sit Lensforhold til Polen, blev tvungen
over paa svensk Side. Men snart vendte Lykken sig, Polakkerne samledes til kraftig Modstand, Russerne angreb Ingermanland og truede Livland og Riga, medens Østrigerne rykkede Polen til Hjælp. Særlig farlig blev dog Hollands Optræden. Ved svenske Toldopkrævninger udenfor Danzig og
et paafølgende Angreb paa denne By - Knudepunktet for
Hollændernes Østersøhandel - paavirkedes Stemningen i
Holland imod Sverige. En hollandsk Flaade paa 42 Skibe
under Admiralerne van Wassenaer van Opdam og de Ruyter
forenede sig ud for Danzig med en dansk Eskadre paa 9 Skibe
og undsatte Danzig.
I Danmark voksede Krigsstemningen ved Hollands Optræden, men Karl Gustav afværgede Faren ved at gøre Holland meget betydelige Indrømmelser - ja fik endog ved Afslutningen af Elbingertraktaten fornyet Forbundet af 1640.
Den hollandske Flaade vendte hjem, og efter at Karl Gustav
og Kurfyrsten af Brandenburg havde sejret over Polakkerne i
Varsjavaslaget, satte man - om end ugerne - Krigsplanerne i Bero i Danmark.
Men atter svingede den politiske Situation. Holland erklærede sig utilfreds med Elbingertraktaten og vilde ikke ratificere den; Polakkerne trængte trods Nederlaget atter frem,
Kurfyrsten fjernede sig fra Sverige, og det saa endog ud til,
at Kejseren af Østrig vilde træde op mod Svenskerne.
Forbundsforhandlingerne mellem Danmark og Sverige, der
11·
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med vekslende Udsigter stadig havde været fortsatte uden
Resultat, antog Karakter af Anklager fra dansk Side mod
Sverige, og Krigsstemningen i Danmark voksede med Kæmpeskridt. Skønt Kurfyrsten atter sluttede sig til Sverige, og
skønt Holland tydelig viste sin Uvilje mod Krigen, ja endog
skønt Udfaldet af et Kejservalg efter Kejser Ferdinands Død
vilde kunne faa den største Indflydelse paa Østrigs Politik,
erklærede Danmark dog Sverige Krig 23/. 1657 udelukkende
stolende paa, at Svenskernes Stilling i Polen var saa vanskelig,
at et godt Resultat kunde opnaas. Hjælp fra Holland kunde
ikke ventes, da en saadan ifølge Forbundstraktaten kun
skulde ydes i Tilfælde af Angreb paa og ikke af Danmark.
Paa dansk Side var man kun slet forberedt til Krigen.
Hærens Styrke var ganske vist ikke ringe, men Uddannelsen
var kun lidet bevendt; Flaaden var ej heller i god Stand.
Landets Sydgrænse i Jylland var forsømt, og Grænsefæstningerne København og Frederiksodde var ikke fuldførte . Sverige derimod, hvis indre Kraft stod langt over Danmarks,
havde en Hær, hvis Uddannelse og Moral gjorde den til Europas første, og en Flaade, der i Tal var Danmarks lig, om
end dens Personel stod noget tilbage for det danske.
Den danske Angrebsplan gik ud paa at gøre et Indfald i
Skaane samt rette et Angreb paa Bremen og Verden, hvor
der stod svenske Styrker, for derved at forekomme et svensk
Indfald i Jylland. Flaadens Hovedstyrke skulde afbryde
Forbindelsen mellem Sverige og Østersoprovinserne for at
hindre Karl Gustav fra at naa hjem med sin Hær. En mindre Eskadre skulde ved Operationer paa Elben og Weser stotte
Fremrykningen mod Bremen, medens en tredie mindre Styrke
skulde blokere den svenske Flaade i Geteborg. I Sundet laa
Niels Juel med 5 Skibe rede til at ødelægge den svenske
Handel.
2°/6 modtog Karl Gustav i Thorn Danmarks Krigserklæring,
og kort efter afmarcherede han vesterpaa. Det egentlige Sve-
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riges Forsvar havde han forlængst ordnet, og den svenske
Flaade fik fra Thom Ordre til at forblive i Stockholm for at
afværge et forventet dansk Fremstød herimod. Sidst i Juli
overskred den svenske Hær Holstens Grænse, kastede den
danske Hær, der havde erobret Bremen Stift, tilbage, og marcherende alt dansk Forsvar over Ende, standsede den ikke
Sejrsløbet ved Lille Bælt før udenfor Frederiksoddes Volde.
Den danske Elbeskadre havde ført Resterne af den danske
Hær rundt Skagen ind i Fæstningen, hvis Belejring straks
paabegyndtes af Karl Gustav Wrangel.
l7/s var den danske Hovedflaade - 19 store Skibe - under
Kommando af Rigsviceadmiralen Henrik Bjelke stukket i
Søen og havde kort efter begivet sig til Danzigerbugten med.
Kong Frederik III om Bord i den Hensigt at afskære Karl
Gustav fra at vende hjem, men da man erfarede, at denne
allerede var i Stettin, gik Flaaden til København. Et Angreb
paa Rugen blev kort efter foretaget - dog uden andet Resultat
end, at det lykkedes at ·inddrive nogle Kontributioner -, og
Henrik Bjelke tog da Station i Farvandene om Rugen for at
bevogte Wismar uden at risikere en Afbrydelse af sin Retrætelinie.
Krigen var saaledes gaaet i Staa. Frederiksodde modstod
Svenskernes Angreb; danske Fregatter hævdede Lille Bælt, og
alle Fartøjer paa Slesvigs og Jyllands Kyst havde enten Befolkningen eller de danske Krydsere odelagt. Goteborg med
de der liggende svenske Skibe under Admiral Giertsson blokeredes af Admiral Markvor Rodsten.
Alt stod saaledes til den svenske Flaade. Karl Gustav havde
ikke regnet paa, at Frederiksodde vilde være i Stand til at
holde sig saa længe, og Kongen havde beregnet at iværksætte
Overgangen uden Flaadens Hjælp. Sveriges Sikkerhed afhang af Flaaden, og denne havde af den Grund faaet Ordre
til at holde sig paa Defensiven. Nu var imidlertid Forudsætningerne bristede; der indlob tilmed Efterretninger om, at
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saavel Polakker som Russere og Østrigere var under Opmarch
mod de svenske Østersøprovinser, og Flaaden beordredes da
fra Kongens Hovedkvarter i Wismar til at opsøge den danske
Flaade og slaa den.
"l« afgik Flaaden, 30 storre Skibe og 10 mindre (i alt 1388
Kanoner), under Kommando af Admiral Klas Bjelkenstjerna
(Flagskib .Draken'' (66» til Rugen, hvor man havde erfaret,
at Danskerne laa. Flaaden var delt i 2 Eskadrer, og 8 af Skibene var armerede Koffardiskibe (Eskadrechef: Viceadmiral
Henrik Clerck). Ikke faa blandt Officerer og Mandskab var
Hollændere, og Forholdet mellem dem og Svenskerne var ikke
godt; desuden var Flaaden hemmet af Sygdom og slet Ud. rustning.
Henrik Bjelkes Eskadre bestod af 20 storre og 6 mindre
Skibe med i alt ca. 950 Kanoner; Bjelkes Flag vajede paa "Trefoldigheden" .

Slaget under Møn 12 -18/ 9 1657.
Den svenske Flaade kom for en let NOlig Brise fra
Bornholm styrende mod Rugen men drejede op Nord i mod
Falsterbo, da den danske Flaade, der laa Bidevind, kom i
Sigte. Ved 3 Tiden om Eftermiddagen var begge Flaader ud
for Mon, Svenskerne til Luvart og i Agterhaanden, men
Bjelkenstjerna gav ikke desto mindre, inden Linierne var
paa Højde med hinanden, Ordre til at begynde Kampen.
Medens den danske Linie holdtes fast sluttet, blev Bjelkenstjernas Ordre ikke efterfulgt af alle, særlig ikke af den
svenske Arrieregarde, og Engagementet blev derfor kun
partielt. De to Flagskibe kæmpede med hinanden med det
Resultat, at det svenske blev saa haardt medtaget af "Trefoldigheden" og dens Eftermænd, at det maatte holde til
Vinden for at reparere. Samme Skæbne. havde fire andre
svenske Skibe.
Ved Morkets Frembrud ophorte Kampen, men da var
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den danske Flaade bleven forstærket med 10 friske Skibe
fra Kobenhavn under Kommando af Niels JueI.
I den maaneklare Nat holdt nu begge Parter jævnsides
op imod Sundet, den danske i god, den svenske i daarlig
Orden. Det lykkedes dog Bjelkenstjerna saa nogenlunde
at faa Flaaden ordnet, saaledes at han op ad Formiddagen
13/. kunde give Signal til Angreb. Ordren adlødes ej heller
nu af alle. Først da Bjelkenstjerna havde ladet den overbringe ved Fartøj og ladet den ledsage af Trusler, blev
Engagementet almindeligt. Kampen varede til Kl. 7 om
Aftenen - under stærkt opfriskende Kuling -, og fem af
den danske Flaades Skibe led saa alvorligt, at de maatte
holde af for en Tid. Til nogen Entring kom det imidlertid
ikke, da dels de danske Skibschefer ikke viste sig særlig
villige til Nærkamp, og dels den opfriskende Kuling forhindrede det. Da man ved Mørkets Frembrud var naaet
til Falsterbo, vendte Bjelkenstjerna og holdt af til Rugen,
efterladende 4 Skibe som Forposter ved Stevns, meaens den
danske Flaade gik til København. Tabene var ca. 100
døde og saarede paa begge Sider, men Svenskerne havde
lidt en Del mere paa Skrog og Rejsning end den danske
Flaade, der tillige havde Fordelen af at kunne reparere
ved sin Hovedbasis. Efter et kort Ophold ved Rugen gik den svenske Flaade til
Wismar, og her indtraf ikke længe efter Henrik Bjelke med
29 storre og 5 mindre Skibe samt 3 Brandere. Blokaden etableredes straks men var kun lidet effektiv, grundet paa Storm,
der nodte Skibene til at ligge ved Gedser eller krydse under
Lolland. Da Svenskerne intet Forsøg gjorde paa at løbe ud,
var saaledes Faren for de danske Øer afvendt til stor Skuffelse
for Karl Gustav, der alligevel vejede Chancerne for en Overgang til Fyn, trods Frederiksoddes Modstand. Planen maatte
dog opgives, da den danske Styrke i Lille Bælt var for stærk - ;
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dens Fregatter og Galioter forhindrede saaledes, at der samledes Fartøjer, og gik endog ofte over til Angreb mod de svenske Skanseanlæg paa den jyske Kyst. Ved Skibenes Hjælp
provianteredes endog Frederiksodde, og der tilførtes Garnisonen Forstærkning.
Natten mellem den 23de og 24de Oktober vovede imidlertid
Svenskerne en Storm, og Heldet fulgte Angriberne.
Ved Frederiksoddes Fald rykkede Angrebsplanerne et godt
Skridt fremad, men deres Forsøg paa at rense Lille Bælt strandede. Ganske vist lykkedes det paa Grund af den lidet effektive Blokade af Wismar at føre nogle Skibe derfra op i
Lille Bælt, men den danske Styrke forstærkedes ogsaa med
nogle Skibe under Kaptajn Peder Bredal, og det lykkedes at
afværge de svenske Skibes Angreb paa Samsø og efter en skarp
Fægtning at drive dem tilbage til Frederiksodde.
Snart standsede Operationerne til Søs paa Grund af Vinterens Komme. Henrik Bjelke hævede Blokaden af Wismar,
og baade hans og Bjelkenstjernas Eskadre gik hjem i Slutningen af November, sidstnævnte dog først efter at have detacheret en mindre Styrke til Lille Bælt.
Medens det halvt tilfrosne Lille Bælt saavel forhindrede
Skibene i at optræde som Svenskerne i at gaa over, og medens
Karl Gustav med Utaalmodighed haabede paa stærkere Kulde,
trak Skyerne sammen paa den politiske Horisont. Sveriges
Forhandlinger om et Forbund med England havde ikke ført
til noget Resultat, og Polen, Østrig og Brandenburg nærmede
sig hinanden for i Fællig at rette et Angreb paa den svenske
Hær i Holsten. Inden denne nye Fare havde faaet nogen Betydning, laa Lille Bælt som en fast, hvid Flade, der kunde
bære en Hær.
Den 30te Januar rykkede den svenske Hær fra Hejlsminde
ud paa Isen, og læggende Vejen over Brandsø fortsattes Marchen ind i Tybring Vig. De langt svagere danske Afdelinger
søgte at standse Fremrykningen, men til Trods for, at Isen
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brast under to svenske Kompagnier, der omkom til sidste
Mand, nedkæmpedes hurtigt det danske Forsvar. Faa Dage
efter var hele Fyn i Karl Gustavs Vold. Kun i Nyborg gjordes nogen Modstand af Betydning. Her laa Kaptajn Peder
Bredals Eskadre, der, efter at Isen havde gjort Opholdet i
Lille Bælt umuligt, havde søgt Vinterkvarter paa Fjorden.
Bredal bragte sine Skibe ud paa Strømmen udenfor virksom
Skudvidde fra Land, isede en Rende udenom dem og overhældte dem med Vand, der straks frøs i den stærke Kulde.
Svenskerne nødtes derfor til at anlægge regulære Løbegrave
udenom med Brystværn af Gødning og rettede i Dagene fra
2/2- 5/2 en Række Angreb paa dem, der dog alle sloges tilbage.
Endelig 15/4 lykkedes det Bredal at ise Skibene ud og naa
Kobenhavn.
Karl Gustav standsede ikke længe paa Fyn. Snart modnedes Planerne om videre Fremrykning, blot var man i Tvivl
om, hvilken Vej der skulde vælges. Kongen vilde selv gaa
over Store Bælt til Sjælland og agtede ikke paa de Stemmer
blandt hans Omgivelser, der pegede paa Faren ved at blive
isoleret paa Sjælland, hvis Isen brod op, og den aftaklede
svenske Flaade ikke kunde bringe Hjælp. Man vidste, at enkelte Mænd havde banet sig Vej over Bæltet uden Uheld, og
der var neppe Fare paa Strækningen fra Nyborg til Sprogø;
derimod var Isen fra Sprogø til Korsør usikker. Da indtraf
paalidelige Efterretninger om, al Isen mellem Langeland og
Lolland kunde bære, og den 5te Februar tiltraadtes Marchen i
to Kolonner. Den ene, 2000 Mand, gik over Svendborg-Tausinge-Spodsbjerg til Taars, den anden gik over Thurø og
Tranekær. Nakskov overgav sig uden Sværdslag, og snart
stod Svenskerne ved Grønsund, hvorpaa Marchen fortsattes
over Masnedø Kalv til Vordingborg, hvor Kong Karl Gustav
selv ankom 11/2.
Det danske Forsvar var fuldstændig lammet; vel sattes København i Forsvarsstand, men nogen alvorlig Modstand var
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det for sent at rejse. Der var da intet andet at gøre end at
slutte Fred, og denne undertegnedes 26 / 2 i Roskilde. Danmark
mistede Skaane, Halland og Blekinge, Bornholm samt B åhusog Trondhjemslen. I Fredstraktaten bestemtes tillige, at de to
nordiske Magter skulde slutte Forbund ved senere Forhandlinger, og at Danmark som Grundlag herfor skulde spærre
Sundet for en hvilkensomhelst mod de to Kontrahenter fjendtlig Orlogsflaade, ligesom ogsaa Danmark maatte tilstaa Sverige Toldfrihed i Sundet for fremmede Varer i svenske Skibe.
Den sorgeligste Fred og den mest hæderslose Krig i Danmarks Historie var afsluttet, men Karl Gustav havde dog ikke
formaaet at udslette Danmark-Norge af Staternes Tal, dertil
følte han sig for svag, da han stod for København. Men en
bedre Lejlighed fik han ikke mere - Isen havde gjort det
danske Ørige til et Fastland og for Maaneder umuliggjort
fremmed Indblanding, saadant kom ikke saa snart igen.
Den 2den Sundkrig, 1658-60.
Ved Fredstraktaten i Roskilde var storste Delen af Detaillerne henvist til senere Forhandlinger imellem de to Magter,
og snart var disse Forhandlinger i fuld Gang. Men Enighed
viste sig yderst vanskeligt at opnaa, og særlig gjaldt dette om
Danmarks Forpligtelse til at spærre Sundet. Ifolge Roskildefredens Bestemmelser skulde Danmark intet mindre end opsige Forbundet med Holland og i Forening med Sverige gøre
Østersoen til et "mare clausum". Af al deres Magt kæmpede
de danske befuldmægtigede imod paa disse Punkter, uden dog
at Sverige var til at rokke. For begge Magter drejede det sig
om et Livssporgsmaal, og Meningsforskellen blev derfor yderst
farlig; thi denne Sundspærring vilde antagelig snart komme
til at foreligge, eftersom Karl Gustav stod i Begreb med at genoptage den polske Krig. Danzigs Erobring spillede her en stor
Rolle i hans Planer, og han havde Hollændernes Indblanding
i for frisk Minde fra 1656 til at fole sig sikker. Danmarks
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Modstand maatte derfor brydes, koste hvad det koste vilde, for
at Svenskerne kunde have Ryggen fri, og Midlet til at opnaa
det formede sig da for Karl Gustav mere og mere som Danmarks Erobring.
Da Chancen for at fuldbyrde denne var til Stede, havde
man ikke grebet den men ladet sig nøje med et Forbund. Da
nu dette glippede, maatte Danmark nedkæmpes, men om end
Landet var yderlig svagt og ikke syntes at kunne yde nogen
Modstand, var Aarstiden denne Gang en anden; og ikke nok
hermed. Holland vilde følge sine Interesser og skulde ifølge
Forbundstraktaten deltage i Krigen. Den eneste Maade, Opgaven kunde løses paa, var derfor ved en Overrumpling, og
til denne traf Karl Gustav sine Forberedelser med al den Omsigt og Dygtighed, der kendetegnede hans Planer. Fyn, Jylland og Frederiksodde var endnu besatte af svenske Tropper,
då Overfaldet besluttedes i Juli 1658, og Hovedstødet skulde
da over Soen rettes direkte fra Kiel mod København, der allerede var under Observation af den udrustede svenske Slagflaade.
Planen var god, og Kobenhavn vilde utvivlsomt være falden , men i sidste Øjeblik forandrede Karl Gustav sin Hovedtanke og besluttede at lande ved Korsør.
Eskorteret af en svensk Flaadeafdeling iværksattes Troppeoverforselen, og uden forudgaaende Krigserklæring landsattes Hæren ved Korsør 7/ 8 1658.
Saa snart Rygtet herom naaede København, blev alle
grebne af Forfærdelse, men snart veg denne Følelse Pladsen
for en luende Harme, og alle sluttede Trop for at forsvare Hovedstaden. Denne var i Virkeligheden det eneste Punkt undtagen Smaaøerne, hvor det danske Flag vajede, thi Sjælland
faldt uden Sværdslag i Angribernes Magt, og den danske
Flaade laa aftaklet i Lejet - det eneste Fartøj, der havde
været udrustet, en Korvet i Store Bælt, havde Svenskerne
erobret straks ved Fjendtlighedernes Begyndelse. Sin Hen-
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sigt, at tage Kobenhavn ved et voldsomt Angreb, fraveg Karl
Gustav imidlertid og overgik til en regelmæssig Belejring, og
Byen var da helt afskaaret, thi i Sundet havde Svenskerne
længe haft en Flaadeafdeling for ved Krigens Udbrud at
hindre Kong Frederik III i at flygte. Nu, samledes tillige
Goteborgeskadren i Sundet med den Eskadre. der havde
eskorteret Landgangshæren, begge under Kommando af Admiral Sjøhjelm, og blokerede Hovedstaden.
Yderligere ankom 26/8 den svenske Hovedflaade under Admiral Bjelkenstjerna, og Sundets nordlige og sydlige Indløb
spærredes da; Kronborg blev afskaaret og faldt ved Angreb
fra Landsiden 6/ 9 i Svenskernes Hænder.
Det var haarde Forhold at optage Kampen under. Trykket
af Blokaden føltes haardt, og Kronborgs Erobring havde skaffet Svenskerne den nødvendige Belejringspark, men allerværst var det, at Svenskernes Herredømme i Sundet syntes at
give dem Haab om at kunne afvise den Undsætning fra Holland, som Københavns Forsvarere saa hen til som deres Redning.
Man havde set sig nødsaget til at opgive Udrustningen af
den danske Flaade i storre Udstrækning, men dens Materiel
og Personel kom til fortrinlig Nytte. Dels udlagdes Stykpramme og mindre Blokskibe til Flankedækning og Havneforsvar, dels deltog Flaadens Personel, formeret i Baadsmandskompagnier, ved Forsvaret paa Voldene, og dels stoppede Beholdningerne i Flaadens Magasiner Hullerne i de utilstrækkelige Forsvarsværker. Med stort Held anvendtes ogsaa
Flaadens armerede Fartøjer til Offensiven, og særlig kronedes
et Udfald Natten mellem den 23de og 24de August med afgjort Held. Under Kommando af Admiral Nicolaus Heedt
og Kommandør Peder Bredal foretoges et Baadeangreb paa
de i Kallebodstrand liggende svenske Skibe, hvorved der tilføjedes disse saa store Tab, at en Overgang til Amager forelø-
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big maaUe opsættes, ligesom der ved Erobring af Forraad
tilførtes Forsvaret ny Modstandskraft.
I Holland havde, som det var at vente, Karl Gustavs Angreb vakt baade Uro og Harme. Angrebets hele skarpe Karakter lod ingen Tvivl tilbage om, at Østersøens Frihed var alvorlig truet, og Danmarks Modvilje mod at gaa med til den
af Svenskerne ønskede Spærring af Sundet havde Holland i
Virkeligheden staaet bag ved. Den traktatmæssige Forpligtelse til at hjælpe Danmark forelaa jo desuden nu, og en
stor Flaade samledes derfor - 3 store, 22 mellemstore og 10
mindre Skibe (med i alt 1170 Kanoner) samt 4 Brandere under Kommando af Luitnant-admiraal van Wassenaer van
Opdam - Flagskib "d'Eendragt" (72) -, Eskadrechefer: Admiralerne Witte de With og Pieter Floriszoon. Forsinket af
alle Haande Uheld naaede Flaaden ikke rettidigt af Sted men
ankrede først, medførende en stor Transportflaade med Levnedsmidler og 2200 Soldater, ud for Hornbæk 23 / 1 0 1658. Ved
Rygtet herom var den svenske Flaade bleven samlet i Sundets nordlige Del, i alt 6 store og 19 mellemstore Skibe, 14 armerede Kofiardimænd samt 6 mindre Skibe (i alt 1868 Kanoner), under Kommando af Rigsadmiralen Karl Gustav
Wrangel - Flagskib "Victoria" (72) -, Eskadrechefer: Admiralerne Bjelkenstjerna, Sjøhjelm og G. Wrangel.

Slaget i Øresund S9/10 1658.
Den hollandske Flaade laa til Ankers paa Lappegrunden.
den svenske indenfor Helsingør. I Dagene før Slaget havde
Vinden været sydlig, og Wrangel vilde da med sin stærkere Flaade have angrebet Hollænderne, men Karl Gustav
forbød dette, da der ingen Krigserklæring forelaa fra Holland, og han ikke vilde være den angribende Part. 29/ 10
faldt Vinden NV; Opdam lettede straks og stod Sundet ind,
holdende midtfarvands, uden at besvare det svenske Losen

166

fra Kronborg. En almindelig Ild fra begge Sundets Bredder aabnedes da, uden at den hollandske Flaade led nævneværdig Skade. Straks ved Hollændernes Opsejling var
den svenske Flaade gaaet under Sejl og stod nu over mod
Helsingborg. Hollændernes Tete ramte da det svenske
Corps de bataille og drejede op langs deres Linie, hvorefter al Orden ophørte, og en rasende Enkeltskibskamp tog
sin Begyndelse. De to Flaadeflagskibe - af hvilke det
svenske var noget adskilt fra sine Fæller - kæmpede en
haardnakket Strid; paa "d'Eendragt"s Dæk sad Admiral
Opdam i en Lænestol ude af Stand til at røre sig for Gigt,
men da flere hollandske Skibe kom til, maatte "Victoria"
haardt medtaget trække sig ud af Kampen og ankre under
Kronborgs Kanoner; Wrangel kom derefter ikke mere til
at deltage i Kampen. Opdams Flagskib blev nu angrebet af
flere svenske Skibe og haardt medtaget men fik dog Luft,
dels ved at skyde en af sine Modstandere i Sænk, dels ved
at andre af Hollænderne kom til. Endnu haardere gik det
de With's i Teten gaaende Flagskib "Brederode". Dette
Skib kom i Kamp med Bjelkenstjernas Eskadre og blev entret; de With selv faldt, men Skibet var saa forskudt, at
det kort efter sank ud for Espergærde.") Ogsaa Arrieregardernes Kamp var yderst haard. Floriszoon faldt, og
Sjøhjelm saaredes og maatte holde af med sit Flagskib
for at reparere; Svenskerne erobrede "Breda" men maatte
forlade det, da det var kommen i Brand. Ogsaa Bjelkenstjernas Flagskib maatte trække sig ud af Kampen, og nu
drev de kæmpende for Vind og Strøm sydpaa i Sundet,
hvorved flere af de svenske mindre Skibe, der ikke kunde
klare Hven fra sig, opbragtes. Hollænderne, hvis Maal
kun var en Forcering, styrede mod Kobenhavn i meget
*) Vraget er senere fundet og forskellige Genstande optagne (senest 1911 ).
En af Kanonerne skænkedes i 1910 til det hollandske Nationalmusæum
som Gave og hjemførtes af et hollandsk Panserskib.
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medtaget Stand, men ogsaa Svenskerne var haardt medtagne og kunde ikke iværksætte nogen effektiv Forfølgelse,
særlig da en dansk Eskadre paa 9 Skibe under Henrik
Bjelke, der forgæves havde søgt at arbejde sig op imod
Vind og Strom, nu forenede sig med Hollænderne Syd for
Hven. Transportflaaden havde under Slaget benyttet Lej ligheden til at naa København for fulde Sejl, og her ankom
da ogsaa Opdam og Bjelke næste Dag.
Paa begge Sider var Tabene store, mellem 5 og 600
Mand. Svenskerne havde mistet 5 mindre Skibe, Hollænderne "Brederode" og 4 mindre; alle Branderne var opbrændte uden at have gjort nogen Skade. Paa begge Sider
var der kæmpet med overordentlig Tapperhed. "Svenskerne sloges ikke paa raisonnabel Sæt, det gjaldt L~et
hvert Øjeblik", skrev Opdam, men ikke alle de hollandske
Skibschefer viste sig lige ivrige efter at deltage i Striden.
Opdam beklagede sig senere i haarde Ord til Generalstaterne herover og rejste Anklage mod flere af Cheferne
for Udygtighed og Fejghed. Klagen vakte pinlig Opmærksomhed i Holland, hvor man, sikkert med Rette, bebrejdede Opdam, at han havde ladet Ledelsen glide ud af sine
Hænder, og at hans Dispositioner for Slaget var mangelfulde, ligesom man bebrejdede ham, at han ikke efter Slaget havde forfulgt Svenskerne, da hans Flaade dog var
bleven forstærket med Bjelkes Eskadre. Nærmest af Hensyn til den hollandske Marines Prestige i Europas øjne
lod man til Slut de genstridige Klager falde. Opdam var
imidlertid neppe heller den rette Mand som Flaadefører,
hvad ogsaa hans øvrige Kommandoer viser (se Reinhard
Side 78). København var undsat, og Forceringen var for saa vidt lykkedes, men den svenske Flaade var ikke nedkæmpet. Dog
havde den lidt saa meget, at den Dagen efter Slaget afgik til
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Landskrona for at reparere. De allierede forsogte at hindre
det, men uden Held; Svenskerne naaede irid med Undtagelse
af et Skib, der grundstødte og sank. Saa snart som muligt etableredes da Blokade af Havnen, og den 5te November laa de
allieredes Flaade paa sin Post udenfor denne.
Svenskerne havde saaledes mistet Herredømmet til Sos, og
Virkningerne sporedes straks. Karl Gustav rømmede sine
fremskudte Stillinger og trak sig tilbage til Brønshøj-Utterslev, og Københavns Modstandskraft styrkedes betydeligt ved
den aabne Søvej. Samtidig havde Treforbundet Østrig-Brandenburg-Polen begyndt at røre paa sig; deres Hære stod
allerede i Slutningen af September i Holsten, saaledes at Tiden
i høj Grad var inde fil Handling fra dansk Side for at befæste
Søherredømmet, af hvis Hævdelse baade Undsætning og Forsvar afhang.
Den 18/11 forsogte man da at forsænke Landskronas Havn.
6 stenlastede Skibe fortes ind, men Svenskerne havde Patrouilleringskæde og Vagtskibe ude, saaledes at det første Skib
- en Brander - i Tide bugseredes bort, det næste sænkedes
paa et galt Sted, og det tredie kom paa Grund. Ganske vist
sænkedes 3-4 Skibe men uden at indsnævre Sejlløbet.
Værre end dette mislykkede Forsøg var det imidlertid, at Blokaden var saa svag, at en svensk Styrke paa 12 Skibe under
Kommandør Clas Uggla i Slutningen af November kunde
undslippe og samles i Store Bælt. Herved kom en lille dansk
Eskadre paa 4 Skibe under Admiral Peder Bredal, der havde
begivet sig til Als for at hjælpe de kejserlige med Øens Erobring, i den farligste Stilling og blev snart efter angrebet af
Ugglas Eskadre. Kampen, under hvilken Bredal faldt, endte
med, at de danske Skibe blokeredes paa Flensborg Fjord, hvor
de ved Vinterens Komme frøs inde. Uggla tog derpaa den
svenske Garnison i Sønderborg om Bord og afgik til Gøteborg,
som naaedes efter forfærdelige Tab i Kamp med Kulden. Af
Skibenes ca. 350 Mand frøs over Hundrede ihjel, og ca. 150
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maatte bringes i Land som syge; kun to af Befalingsmændene var raske.
Snart gik saaledes Operationerne i Staa paa Grund af Isen, 1659
og Karl Gustav vovede da en Hovedstorm paa København Natten mellem den 10de og llte Februar 1659. Paa tre Steder,
Østervold, Kristianshavn og Gyldenloves Bastion ("Stormgade"), angreb Stormkolonnerne, og paa sidstnævnte Sted,
hvor Hovedangrebet rettedes, deltog en af Flaadens Stykpramme og Fregatten "Højenhald" (der laa, hvor det nuværende Glyptotek ligger) med et overordentlig tappert Forsvar.
Flere Gange erobredes Fregatten, men ny Besætning sendtes
ud over Isen og generobrede den. Ogsaa ved Peuchlers og
Qvitzovs Bastioner (det endnu bevarede Stykke af Østervold)
var Kampen haard. Her kæmpede de liollandske Matroser
under Opdams egen Kommando Side om Side med Niels .J uels
Baadsmandskompagnier. Ogsaa paa svensk Side deltog Flaadens Mandskab, væsentlig til Betjening af de Isbroer, hvormed
Vaagerne skulde passeres, og saaledes som en Del af den berømte hvidklædte Avantgarde. Men overalt tilbagesloges Angrebet, og da Solen stod op, lyste den over Svenskernes Nederlag.
Med Kraft arbejdedes nu paa at faa Flaaden udrustet, men
dette var en vanskelig Opgave, idet Belejringen havde tyndet '
Besætningerne ud, og Isen lagde store Besværligheder i Vejen.
Ej heller vilde Opdam deltage med Kraft, da man ventede en
engelsk Flaades Ankomst og ikke kunde vide, hvad denne bar
i sit Skjold.
Saaledes trak Sagerne i Langdrag. Belejringen hævdedes
stadig, og svenske Smaaeskadrer, dels fra Landskrona, dels
fra Stockholm, støttede Erobringen af de danske, endnu ubesatte Smaaøer, der havde leveret Proviant til den belejrede
Hovedstad. Endelig i Slutningen af Marts blev en Eskadre
paa 12 Skibe i Stand til at løbe ud under Viceadmiral Heldts
~ ordens
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Kommando, og denne afgik straks til Flensborg, fordrev den
svenske Blokadeeskadre, erobrede et Skib og befriede den
danske Styrke. Men inden Hovedhensigten, at overføre de
kejserlige til Sjælland, kunde iværksættes, havde den svenske
Hovedflaade banet sig Vej fra Landskrona under Bjelkenstjernas Kommando, og efter at have trukket Forstærkninger
til sig, indesluttede den Heldts Eskadre paa Flensborg Fjord,
hvorved Svenskerne fik frie Hænder overfor de danske Øer
og erobrede Lolland og Falster. Da satte Opdam sig endelig i
Bevægelse.
Slaget ved Rødsand 50/4 t 659.
Bjelkenstjernas Flaade, 20 større og 2 mindre Skibe
med 2 Brandere, laa til Ankers i Femerbælt, da den allierede Flaade, 23 større og 7 mindre Hollændere under
Opdam og 3 større danske Skibe under Bjelke, opdagedes
kommende fra Gedser for en ONOlig Brise. Svenskerne
lettede straks og dannede Linie nordover, de allierede
holdt sydover, og begge Parter passerede hinanden to
Gange paa ret lange Afstande. Under første Passage saaredes Admiral Bjelkenstjerna dødeligt, og Kommandoen
gik over til Admiral Gustav Wrangel, i anden Passage
blev Bjelkes Flagskib "Trefoldighed" saa ilde tilredt, at
Opdam med to andre Skibe maatte ile det til Hjælp.
Imidlertid skagede Vinden sig sydover, hvorved Svenskerne fik Luven, men den opfriskende Kuling afholdt
dem fra at angribe, og de kæmpende skiltes for at ankre
for Natten, Svenskerne ostligst. De allierede afgik næste
Morgen til Flensborg og forenede sig med Heldts Eskadre,
hvorpaa Gustav 'Vrangeloverfor denne store Overmagt
sejlede tilbage til Landskrona gennem Store Bælt. Tabene
paa begge Sider var kun ringe. Det foreløbige Maal - Befrielsen af Heldts Eskadre - var
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saaledes løst, men hermed gik Operationerne i Staa. Hollænderne afgik til Store Bælt og forholdt sig passive, og den danske Eskadre kunde intet udrette alene. Svenskerne havde
derfor frie Hænder og viste sig atter for København.
Opdams Holdning havde imidlertid sine Grunde. Med
ængstelige Blikke vogtede Hollands Rival, England, paa den
hollandske Udenrigspolitik. Allerede Aaret før havde en engelsk Eskadre vist sig i de danske Farvande for at være ved
Haanden, om Hollænderne skulde tiltvinge sig for store Fordele. Nu afsejlede atter en engelsk Flaade, 60 Skibe stærk,
til de danske Farvande, kommanderet af Admiral Montague,
og kort derefter en ny hollandsk Flaade, 40 Skibe stærk og
medførende 4000 Mand Hjælpetropper under Kommando af
Admiral de Ruyter. Samtidig enedes de tre Vestmagter, England, Holland og Frankrig om i Forening at arbejde paa Fred
i Norden paa Grundlag af Roskildefredens Bestemmelser, dog
naturligvis med Ophævelse af enhver Bestemmelse om Østersoen som et "mare clausum". Det bestemtes paa den saakaldte lste Haagerkoncert, at om Freden ikke var tilvejebragt
inden 3 Uger, da vilde de tre Magter ophøre at hjælpe den,
der var Skyld deri. Ruyter fik derfor Ordre til ikke at forene
sig med Opdam, og bundne til Uvirksomhed laa saaledes de
tre store Flaader, Ruyter ved Romsø, Opdam ved Nyborg og
Montague paa Disken.
De tre Ugers Frist benyttede Svenskerne paa bedste Maade.
Særlig havde de deres Opmærksomhed rettet paa Lille Bælt,
hvor de kejserlige havde erobret Frederiksodde og truede med
Overgang til Fyn. Admiral Gustav Wrangel blev sendt derover med en Eskadre paa 10 Skibe men saa sent , at der kun
var en halv Snes Dage til Fristens Udløb den 8de Juni, og med
Ordre fra Kongen til at have Farvandet renset inden den Dag.
Endnu 6te Juni var Wrangel paa Grund af Modvind og forskellige Uheld ikke naaet længere end til Femern, og' han
vendte da tilbage for Ordre. Interventionsfristen var imidler12
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tid bleven forlænget ved gensidig Overenskomst mellem de
tre Magter, og Wrangel afsejlede da alter og naaede 16de Juni
Lille Bælt.
Mæglingstilbudet havde ikke fundet nogen gunstig Modtagelse hos de to kæmpende Magter, og paa de to følgende
"Haagerkoncerter" forlængedes Fristen for Intervention, sidste Gang til medio August. Danmark stilledes enkelte Fordele
i Udsigt, og det blev tillige besluttet, at den af de kæmpende
Parter, der ikke gik ind paa Fred. skulde bekæmpes af de tre
Stormagters Flaader.
Under disse Forhandlinger var Forholdene yderst ugunstige for Danmark. Kobenhavn var saa godt som blokeret, og
den splittede danske Flaade var intet Steds i Stand til at byde
den svenske Spidsen. Englænderne og Hollænderne vogtede
med den yderste Mistro paa hinandens Bevægelser. ikke
mindst efter at Opdam og Ruyter, for at opnaa Overlegenhed
paa Trods af Overenskomsten, havde forenet sig i Begyndelsen
af Juli. Montagne var kort efter afgaaet til den nordlige Del
af Store Bælt, og her laa saaledes de to mægtige Flaader i
Sigte af hinanden.
Gustav Wrangel vovede under disse Forhold ikke at tage
Offensiven. Opdams, Ruyters og Bjelkes Styrker laa tæt ved
og kunde spærre ham inde, saa snart Interventionen blev besluttet. Da han ikke havde fa aet nogen Meddelelse om den
sidste Frist - til medio August -, der var bleven vedtaget
for denne, sejlede han hjem 28de Juni - den Dag, den 2den
Haagerkoncerts Frist udløb"),
De kejserlige Tropper truede stadig Fyn. Fæmo var allerede i deres Haand, og Baade samledes. Wrangels Retræte
kom derfor Karl Gustav yderst ubelejligt, men endnu var der
Tid til at handle, inden den tredie og sidste Frist udløb.
*) Wrangel blev af denne Grund afskediget i Unaade, en Adfærd. der synes

ganske urimelig, da han var uvidende om den politiske Situation og uden
Forholdsordre.
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2 mindre Eskadrer udsendtes da - en gik Syd om Sjælland
under Major Clas Uggla, en anden gik Nord om under Major
Oven Coxe. Uggla naaede ikke Maalet; hans Vej spærredes af Hollænderne, hvem han, til Trods for deres forelobige Neutralitet, maatte tage Hensyn til. Coxe derimod
naaede med 7 Skibe til Æbeltoftvig, hvor netop en dansk
Eskadre paa 5 Skibe under Kaptajn de Koningk skulde træffe
Forberedelser til at overføre en kejserlig Styrke til Fyn.
Coxe angreb straks 23de Juli og tilini:etgjorde hele den danske
Eskadre; 4 Skibe erobredes, det 5te og hele Transportflaaden
ødelagdes; de Koningk selv faldt. Efter yderligere at have
ødelagt Forberedelserne til en lignende Ekspedition ved Aarhus sejlede Coxe hjem og belønnedes med Udnævnelse til
Viceadmiral.
Under den usikre og skiftende politiske Situation benyttede Svenskerne saaledes Tiden vel; Hollænderne derimod, der
snart troede Fristen udløben, snart saa den atter forlænget,
og som tillige stadig maatte tage de nærmest svensk-venlige
- i alle Fald hollandsk-fjendtlige - Englændere med i deres
Beregninger, iværksatte intet Samarbejde med de Danske.
Nakskov maatte saaledes som den sidste faste Plads paa Lolland kapitulere af Mangel paa Hjælp. Selvom denne Hollændernes Tilbageholdenhed vel nok alligevel indirekte gavnede
den danske Sag - Ugglas Eskadre hemmedes f. Eks. i sine
Bevægelser -, var dette dog kun forholdsvis lidet, tilmed da
de kejserlige nu stillede Overgangsplanerne i Bero. Opdam
afgik vel i Begyndelsen af Juli til København, hvorved Byen
atter Hk Forbindelse ad Søvejen, men han fulgtes af Montague, der ankrede i Sundet.
Da afviste Karl Gustav endelig i Slutningen af August
Mæglingstilbudet, hvorimod Frederik III tiltraadte det, og
ifølge Overenskomsten skulde de to Vestmagters Flaader nu
aabne Fjendtlighederne mod Sverige - noget muligvis Englænderne, naar det kom til Stykket, alligevel vilde have næg-
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tet. Tilfældet kom imidlertid ikke til at foreligge, da Montague pludselig 26de August sejlede hjem for at medvirke til
Karl H's Genindsættelse (Restaurationen).
Hollænderne gik da angrebsvis til Værks, men da den
store Flaade nu var unødvendig, sejlede Opdam hjem med 21
Skibe - efter som Tak at have modtaget en aarlig Pension
af den danske Stat. Ruyter, Bjelke, Niels Juel og Heldt
havde da allerede begivet sig paa Vej til Kiel for derfra at
overføre Tropper til Fyns Generobring. Under Eskorte af
over 100 Sejlere afgik Ekspeditionen med 9000 Soldater 27de
Oktober til Fyn. Feltmarskal Hans Schack, der var om
Bord paa Bjelkes Flagskib, ankrede paa Kertemindebugten;
Skibene svajede med Spring paa Tovet mod Landgangsstedet,
og støttet af deres Ild iværksattes Troppernes Udskibning uden
Uheld. Samtidig var en kejserlig Styrke gaaet over Lille Bælt,
og snart var hele Fyn genvunden. Sidst faldt Nyborg, der
kapitulerede 14de November efter et heftigt Angreb af Flaaden,
der lob ind paa Fjorden.
Ruyter var imidlertid ikke at bevæge til at overføre den
sejrrige Hær til Sjælland men afgik tværtimod til Lubeck
for at proviantere, og Krigen gik saaledes i Staa. Grunden til
Ruyters Nægtelse var sandsynligvis foranlediget af Instruktioner fra Generalstaterne, dikterede af Frygt for at gøre Danmark for uafhængig. Den fremrykkede Aarstid med de foregaaende Isvintre i frisk Minde samt manglende Levnedsmidler
var dog ogsaa sikkert medvirkende Aarsager. Fra Liibeck
afgik Ruyter til København og tilførte denne en højst fornøden Undsætning af Levnedsmidler, hvorefter Flaaden gik
i Vinterkvarter.
Efter en haard Vinter, hvor de indefrosne Skibe og den
stadig belejrede By led store Savn, brød Isen endelig op i
Januar, og Ruyter og Bjelke begyndte af røre paa sig for at
blokere den i Landskrona liggende svenske Eskadre. Da døde
pludselig KarI Gustav 12te Februar, og hermed var Signalet
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givet til Fredsunderhandlingemes Genoptagelse, hvorfor Ruyter modtog Instruktioner hjemmefra om at indstille Fjendtlighederne. Men Underhandlingeme slæbte sig langsomt hen,
og dette benyttede den svenske Eskadre til at løbe ud fra
Landskrona. Dette vilde de af Fredsforhandlingerne optagne
hollandske Gesandter ikke taale, og Ruyter fik derfor Ordre
til at forhindre Svenskerne i at afsejle.
Admiral Evertsen lagde sig Nord, Ruyter Syd for dem,
og "med Øksen ved Kabeltovet og Kanonerne til Borde"
forhindrede de ethvert Forsøg paa Afsejling trods de
andre Magters Protester. Under Trykket heraf gik da Svenskerne til Fred, og denne undertegnedes i København 26de Maj
1660. Grundlaget var Roskildefreden, men Danmark fik dog
Bornholm og Trondhjems Len tilbage, ligesom selvfølgelig
Sundsspærringsoverenskomsten ophævedes. Kort før havde
tillige Krigen mellem Sverige og Brandenburg-Polen-Østrig
fundet sin Afslutning ved Freden i Oliva. Sverige beholdt
Livland, og Kurfyrsten blev suveræn i Østpreussen.
Den hollandske' Flaade forblev endnu i nogen Tid i de
danske Farvande for at paase Fredstraktatens Opfyldelse.
Herved fik Flaaden Lejlighed til at yde Danmark endnu en
vigtig Tjeneste, nemlig ved at overføre de svenske Tropper fra
det fuldstændig udpinte Sjælland. Ruyters Fortjenester belønnedes ved Ophævelse i den danske Adel og en aarlig
Livrente.
Danmark var reddet; men Landet gik ud af Kampen i
en frygtelig Tilstand. Selvom Sveriges Planer om at skabe
en skandinavisk Storstat var faldne til Jorden, havde Landet
dog ved Erobringen af de skaanske Provinser forbedret sin
Stilling baade strategisk og økonomisk. I Danmark skulde
mange Aar svinde, inden man forvandt Tabet af Skaane kun 15 Aar varede det, før Kanonerne atter tordnede for at
genvinde denne Provins. Frederik III lod de Vinduer paa
Kronborg, der vendte ud mod Skaane, tilmure - et Symbol
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paa Danmarks Sorg - , men for Efterverdenen bliver del
nærmere Symbolet paa den for stedse bristede Mulighed for
at vinde Herredømmet over Østersøen.

b. Den skaanske Krig, 1675-79.
Da Danmark mistede de skaanske Provinser, var det ikke
blot nogle af Landets rigeste Dele, der tabtes, men det var
tillige en af Hovedbetingelserne, naar Herredømmet over
Østersøen skulde hævdes. Det næste Tidsrums Politik glemte
vel ikke Tanken om dette Herredømme men var nødsaget til
foreløbig kun som Maal at sætte GenerhverveIsen af de tabte
Lande. At generobre Skaane var imidlertid ingenlunde nogen
let Sag, det var ikke gjort med at rykke ind i Landet, det
gjaldt ogsaa om at holde sig her, og det mærkedes, at det ikke
var en dansk Landsdel mere men en af Svenskerne besat og
til Kampen forberedt Provins, hvis Hævdelse efter Erobringen
i Virkeligheden krævede hele Sveriges totale Undertvingelse.
Dette var imidlertid umuligt, da Sverige baade var og vedblev
at være en af Europas første Militærstater.
Den bundne Krigslyst i Danmark kom dog ikke til Orde,
før Forholdene saa at sige gjorde det umuligt at holde sig
neutral. Kong Kristian den Femte havde i Udenrigspolitik
ladet sine Handlinger diktere af Rigskansleren, Grev Griffenfeld, og dennes Planer gik ud paa at vedligeholde Freden for
at bringe Landet li! Kræfter efter de sidste ulykkelige Krige.
Griffenfeld havde søgt at styrke Danmarks Stilling ved Traktater, bl. a. med Frankrig og Holland, men da Ludvig XIV
i 1672 - allieret med England - erklærede Holland Krig og
indledede Forhandlinger med Danmarks Rival Sverige for at
bevæge dette Land til at træde op i Nordtyskland mod Hollands Hjælpere, bl. a. Brandenburg, og virkelig naaede sit
Maal, havde den fransk-danske Forbundstraktat selvfølgelig
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tabt al sin Betydning. Alle Anstrengelser fra dansk Side for
at hindre det fransk-svenske Forbund viste sig forgæves, og
med uimodstaaelig Kraft rykkede de fr3.nske Hære ind i Holland.
Situationen, saaledes som den havde udviklet sig, var alt
andet end behagelig for Danmark, og en yderligere Nærmeise
til Holland blev da ogsaa Følgen, thi dels knyttede store Interesser de to Lande sammen, dels saa man nødig Holland
ødelagt, da dets Flaader saa vilde vige Pladsen for de svenskvenlige Englænderes. Forbundstraktaten med Holland paabød
Danmarks Indgriben paa dette Riges Side, hvis Sverige tog
Del i Krigen, og dette skete i Slutningen af 1674, atter foranlediget ved, at Brandenburg tog Del i Kampen.
Snart rykkede svenske Tropper ind i Brandenburg, men
Danmark var ikke straks rede til at optræde paa Kamppladsen, navnlig var Flaaden ikke klar. Efter at have sluttet
et fast Forbund med alle Sveriges Fjender, og efter at Brandenburgerne havde slaaet Svenskerne ved Fehrbellin 18/ 6 1675,
rykkede danske Tropper ind i de svenske 0stersøprovinser,
dog uden Krigserklæring, idet man ikke formelt betragtede sig
i Krig med Sverige men kun som opfyldende de traktatmæssige Forpligtelser.
Danmark var i mange Maader vel forberedt til Krigen;
. Hæren var bragt op paa en anselig Styrke, og Flaaden var
efter en Nedgangsperiode i Slutningen af Frederik lII's Regering reorganiseret og talte 20 store Skibe. Dens Personel var
godt og talte flere Foreremner, men mange Hollændere tjente
paa Flaaden saavel i hojere som i lavere Stillinger, og dette
i Forbindelse med de mange hollandske Skibe, der som allierede deltog i Operationerne, skabte hyppige Rivninger. Hvad
Sverige angaar, da stod der endnu Glans om dets Hære fra
de sidste Krige, men Formynderregeringen havde bestyret
Landets Pengevæsen saa slet, at saavel Hæren som Flaaden
lod meget tilbage at ønske. I Tal var den svenske Flaade den
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danske ikke lidet overlegen, men Personellet, særlig det højeste, stod en Del tilbage. Dog maa det erindres, at Sverige
var i Besiddelse af store Hjælpekilder, og meget af det forsømte indhentedes, da Karl XI kort før Fredsbruddet med Danmark selv tog Styret. Krigen blev da ogsaa en af de blodigste
og haardeste i Norden.
1675

Som allerede nævnt var Tilbageerobringen af de skaanske
Provinser Krigens Maal, og det vilde da være naturligst, om
man straks havde fort Krigen ind i Skaane. Delte havde
ogsaa GrifIenfeld tilraadet, men ifolge Traktaterne skulde
Krigsteateret fastsættes af de forbundnes Flertal, og dette
valgte Nordtyskland. Allerede i Juli var Hollændernes Kontingent under Schoutbynacht Jacob Bincks ankommen, og
forenet med den danske Styrke afgik Flaaden - 23 Linieskibe
stærk (hvoraf 7 hollandske) med flere mindre Skibe - under
Kommando af Admiral Cort Adeler (Eskadrechefer: Jacob
Bincks og Niels Juel) til Østersoen. Flaadens Opgave var at
krydse mellem Bornholm og Rugen for at afbryde Sveriges
Forbindelse med de angrebne Østersøprovinser. En mindre
Eskadre under Admiral J ens Rodsten stationeredes i Sundet,
og en anden under Admiral Markvor Rodsten - 3 Linieskibe
og 2 Fregatter - beordredes til at krydse i Kattegat. Imidlertid var de forbundne dansk-brandenburgske Hære rykkede
ind i Pommern, og efter at have opgivet et Angreb paa Stralsund, aabnedes i Slutningen af Oktober Belejringen af Wismar - Sveriges Hjælpebasis i Østersoen og derfor et Punkt
af stor strategisk Betydning.
Alt imens holdt Cort Adeler sin Station trods del ualmindelig stormende Efteraar, del' tvang Skibene til enten at
holde gaaende eller ankre i rum Sø. Da den svenske Hovedflaade stadig ikke viste sig, og da man havde opgivet et paatænkt Angreb paa Rugen, gik Flaaden frygtelig hærget af
epidemiske Sygdomme i Oktober tilbage til Stevns. Den 2den
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November maatte Cort Adeler, der selv var bleven angreben
af Farsoten, overgive sin Kommando til Niels Juel og døde 3
Dage senere. Efter kort Tids Forløb lagdes Flaaden op; den
hollandske Eskadre vendte hjem.
Herredømmet paa Østersøen havde Flaaden saaledes ganske vist ubestridt - hævdet, og Wismar var i Virkeligheden bleven afskaaren fra Undsætning, da den svenske Hovedflaade stadig udeblev.
Under Kommando af Rigsadmiralen G. O. Stenbock var
den ganske vist efter mange Forsinkelser løbet ud i Begyndelsen af Oktober - 33 Linieskibe, 11 armerede Koffardiskibe
og 22 mindre Skibe stærk med i alt 2222 Kanoner (Eskadrechefer: Nils Brahe, Kla s Stjernskøld og Clas Uggla) - for at
undsætte Wismar, slaa den allierede Flaade og dernæst gaa
til Sundet for, ved at true Øerne, at tvinge den danske Hær til
at forlade Nordtyskland. Men allerede 14 Dage efter Afsejlingen løb Flaaden-atter ind til Stockholm, efter at Krigsraadet
havde erklæret den ude af Stand 'til at udrette noget, saa
haardt var den medtaget af Storm, Havarier, Forlis, Kollisioner og Sygdom. En mindre Eskadre, som Stenbock havde
detacheret for at operere mod den fjendtlige Handel, opgav
l Uge efter ligeledes at holde Søen. Kong Karl XI blev heftig
opbragt paa Stenbock og afskedigede ham med haarde Ord,
thi nu 'v ar Wismars Skæbne vis. 13/12 faldt den for en Generalstorm; største Delen af den danske Hær droges da tilbage
til Øerne, og Operationerne var endt for dette Aar.
Krigen var begyndt uden Krigserklæring fra dansk Side, 1676
og endnu dette Aar søgte Griffenfeld at hindre Fjendtlighedernes Fortsættelse men uden Held. Krigspartiet var for stort,
og sluttelig sejrede det afgjort, da Griffenfeld blev styrtet.
Den 28de Februar udstedtes Krigserklæringen f Forbund med
Østrig, Spanien, Holland, Brandenburg og flere af de tyske
Stater. Den franske Flaade havde imidlertid nok at gøre med
Bekæmpelsen af den spansk-hollandske Flaade og viste sig
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ikke i de nordiske Farvande. Efter energiske Rustninger paa
begge Sider aabnedes Felttoget 1676. Darunark havde nu
bestemt sig til at føre Krigen over i Skaane, og Herredømmet
paa Søen blev da en absolut Nødvendighed og skulde først og
fremmest erhverves. Til Støtte herfor vilde man erobre Gulland og blokere den svenske Gøteborgeskadre, men man anstrengte sig dog først og fremmest for at faa udrustet en Del
Krydsere til Afskæring af Tilforselen af Udrustningsmateriale
til den svenske Hovedflaade. Til Chef for den danske Flaade
udnævntes den berornte hollandske Admiral Cornelis van
Tromp, da man ikke tiltroede Niels Juel Erfaring nok til at
overtage Posten som Flaadeforer, men inden Tromp ankom,
var Niels Juel allerede stukket i Soen med en Eskadre paa 8
Linieskibe, 5 Fregatter og nogle mindre Skibe for al erobre
Gulland. Niels .Tuels Flag vajede paa "Churprinsen" (76).
Den 30te Marts var Eskadren stukket i Søen og var efter et
Kryds over mod Rugen afsejlet til Gulland. Paa Vejen opdagedes 2 svenske armerede KofIardimænd, paa hvilke der
straks .blev gjort J agt; de trak sig imidlertid om bag Utl ångan
og ankrede klos til Land . Juel detacherede da 3 Fregatter til
at angribe dem. og efter en heftig Kamp satte Svenskerne om
Natten Ild paa Skibene; det lykkedes dog at bjærge det ene
og indlemme det i Eskadren, der derpaa fortsatte Vejen og
ankrede ved Gulland 28 / 4• Næste Dag landsattes her 2000
Mand ved Klintehamn, støttet af Flaadens Ild. Befolkningen
modtog Tropperne med Jubel, og den svenske Garnison trak
sig tilbage til Slottet Visborg ved Visby. Men efter at Eskadren havde beskudt dette, overgav Besætningen sig allerede 1/.,;
hele Øen var nu i Niels Juels Magt, og denne tiltraadte
derpaa Stillingen som Guvernor. Efter i Lobet af 14 Dage med
stor Omsigt at have truffet Forberedelser til Øens Administration og Forsvar afsejlede Niels Juel atter til sin Station mellem Bornholm og Rugen. Den svenske Hovedflaade var imidlertid blev en sejlklar faa Dage efter Gullands Erobring men
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kom paa Grund af Modvind ikke udenskærs før efter Midten af
Maj og bestod da af 27 Linieskibe, 11 Fregatter og 8 Brandere
foruden Smaaskibe (med i alt ca. 2200 Kanoner), Flaadechef
var Admiral Lorentz Creutz paa "Kronan" (124)-), Eskadrechefer: Clas Uggla og Johan Bar. Niels Juels Flaade laa da
under Bornholm og havde nylig Iaaet Forstærkninger, bl. a .
af 9 hollandske Skibe under Schouthynacht van Almonde,
saaledes at Flaaden i alt bestod af 18 Linieskibe. 8 Fregatter
og 2 Brandere foruden Smaaskibe med i alt ca. 1300 Kanoner
(Eskadrechefer: Jens Rodsten og Almonde). Den 25de og 26de
Maj modtes de to Flaader i en uafgjort Kamp.

Slaget mellem Bornholm og Rugen 2r,- 2615 1676.
Den danske Flaade laa nordenfor Rugen styrende østerover, da Svenskerne kom i Sigte styrende sydover for en
flov NNOlig Brise. Niels Juel søgte at krydse op for at
vinde Luven, men da Vinden trak sig østligere, lykkedes
det ikke. Svenskerne holdt derpaa ned imod den danske
Flaade, og begge Parter laa snart Side om Side ved Vinden over Styrbord, Danskerne i Læ, uden at dog den svenske Flaade udnyttede Luvpositionen til Angreb. Den svenske Linie var gennemgaaende daarlig holdt, og nogle af
de agterste - mindre - Skibe var sakkede en Del agterud,
hvorfor Niels Juel henad Aften gik over Stag, dels for at
afskære disse, dels for at vinde op til Luvart og nærme sig
sin Basis. Svenskerne vendte imidlertid ogsaa, og det kom
derfor ikke til videre Kamp; begge Flaader stod i Nattens
Løb nordpaa for smaa Sejl, Svenskerne stadig fil Luvart.
Næste Morgen, 26/., var Vinden gaaet SSO, og begge
Flaader laa da østerover vestenfor Bornholm. Den danske
Flaade vendte da "alle paa een Gang" for at afskære Fjendens agterste Skibe, uden at det dog lykkedes, da Svenskerne ligeledes vendte. Atter forsøgtes samme Manøvre
.) Ofte kaldet .Store Kronane .

182

men uden andet Resultat, end at der udviklede sig nogen
Kamp mellem Hollænderne, der kom i Teten, og enkelte danske samt nogle af den uordnede svenske Linles Skibe, hvorved
det hollandske Flagskib blev saa medtaget, at Almonde
maatte flytte sit Flag. Ligeledes Rodstens og Viceadmiral
Bjelkes Flagskibe samt adskillige af de svenske Skibe led
en Del Skade. .
Niels Juel afbrød nu Kampen og holdt af mod Sundet
med Hollænderne i Arrieregarde. Svenskerne gjorde kun
lidet energisk Jagt, idet Creutz, der saa et af Skibene udsat
for Angreb af en Brander, bakkede sine Sejl, hvilket Eksempel fulgtes af en Del af de andre Skibe. Uggla forsøgte
at iværksætte en energisk Forfølgelse, men det var for sent,
idet den danske Flaade allerede var i Sikkerhed bag
Falsterbo. Svenskerne ankrede ved Ystad, hvor Karl XI,
der fra et Kirketaarn havde iagttaget Slutkampen, modtog
Admiralerne til Krigsraad. Ingen af Parterne havde lidt
nogen Skade af Betydning; Svenskerne havde mistet en
Galiot.
Utvivlsomt afbrod Niels Juel Kampen i det rette øjeblik. Flaaden havde faaet Lejlighed til at kende sin Forer
og sine Fjender, og baade Niels Juels Instruks og almindelig Omsigt forbød at fortsætte en Kamp med en Fjende,
hvis Overlegenhed var saa stor, at en Sejr paa Forhaand
var udelukket. Almonde traadte efter Slaget skarpt op
mod de danske Førere, hvem han beskyldte for Uduelighed
- en Krigsret maatte endog dømme imellem ham og Jens
Rodsten og frikendte da denne fuldstændigt -, inen meget
af Kritikken var foranlediget ved, at Hollænderne ved Manøvrerne var komne i Kamp paa Steder, hvor den danske Linie ikke kunde hjælpe paa Grund af Forholdenes
Natur. En for Niels Juel medvirkende Grund til overhovedet at kæmpe var sikkert Meddelelsen om Tromps
Udnævnelse til Flaadechef - en Meddelelse der indløb
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kort før Slaget og naturligvis maatte berøre Niels Juel
yderst pinligt. Om han end log Krænkelsen med den
hans Karakter egne Pligtfølelse, er det let forstaaeligt, at
han ønskede at prøve Vaabenlykken, inden han blev nødt
til al opgive Kommandoen. Lorentz Creutz - hvis Tapperhed i øvrigt var uomtvistelig - havde ikke udnyttet de
Fordele, Luvpositionen gav ham, og hans Ukendskab til
Søvæsenet var sikkert Hovedgrunden til det ringe Resultat, der var opnaaet - paa Flaaden befandt sig for øvrigt
et fremragende Føreremne i Clas Uggla, men han kunde
intet udrette. Ved Krigsraadet med Kong Karl XI rejste
Creutz graverende Beskyldninger mod flere af sine Officerer, af hvilke Admiral Boye desaarsag blev frataget sin
Kommando. -

Under Krigsraadets Forhandlinger fremsatte den svenske
Konge Ønsket om, af Flaaden skulde angribe Juel ved Falsterbo, men paa Ugglas Forestilling blev dog Tanken opgivet,
og det bestemtes, at Flaaden foreløbig skulde blive ved Ystad.
Nærmede Fjenden sig. skulde den - ligeledes efter Ugglas
Raad - trække sig osterover og ikke modtage Slag før ud for
Øland henset til, at man efter et tabt Slag ingen Basis havde
nærmere end Stockholm.
Den 28de Maj overtog imidlertid Tromp Kommandoen over
den danske Flaade ved Falsterho. Den bestod da af 25 Linieskibe, 10 Fregatter og 5 Brandere foruden Smaafartøjer,
med i alt 1727 Kanoner; Hollænderne og 2 af de danske Skibe
dannede Arrieregarden under Almonde, Niels Juel førte
Avantgarden. Tromp, hvis Flag vajede fra "Christianus
Qvintus" (86), lettede 30/5 for i Henhold til sin Instruks at
slaa Fjenden, hvorefter Landgangsekspeditioner skulde foretages mod den svenske Kyst. Ved Øland tilkæmpede den alli-'
erede Flaade sig en afgørende Sejr.
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Slaget ved Øland 1/6 1676.
Da den svenske Flaade - samme Styrke som i ovennævnte Kampe 26de Maj - observerede den danske, lettede den og sogte østerpaa. Tromp gjorde straks Jagt og
bibeholdt Følingen under Pres af Sejl til Nattens Frembrud, da den gik tabt ved, at Svenskerne tog en nordligere
Kurs. Næste Dag var man stadig hinanden af Sigte, men
ved Fregatkæde genoprettedes Følingen, saaledes at begge
Flaader den lste .Juni laa Kurs mod 0lands Sydspids,
Svenskerne forrest, Vinden stiv VNV med Byger. Ved at
knibe tættere til Odden end Svenskerne lykkedes det de
allierede at komme til Luvart, og Kl. 12 Md. var Tromps
Flagskib naaet op paa Højde med Creutz's Flagskib, og
Kampen begyndte men paa meget lang Afstand.
Som Følge af Jagten var begge Flaader meget spredte.
Nogle af de svenske Skibe var langt forude og nogle af de
slet sejlende danske langt agterude, men for at bringe Orden til Veje signalerede Uggla nu "Samling" til sin
Eskadre. *) Uheldigvis blev dette Signal misforstaaet af
Creutz, der tog det for Signalet til at gaa over Stag og signalerede i Overensstemmelse hermed til Flaaden samtidig
med, at han gav Eksemplet ved at luve op med "Kronan".
Skibet havde sine luv underste Batteriporte aabne, førte
Sejl til rum Sejlads og laa tilmed meget hojt paa Vandet,
uden at dog Creutz agtede nogle af disse Omstændigheder,
skønt han gjordes opmærksomt herpaa af sine Officerer.
Som Følge heraf hev Skibet voldsomt over, da Vinden var
passeret forind; underste Batteris Kanoner kunde ikke
hales ind, og Vandet strømmede ind gennem Batteriportene. Batterichefen styrtede op paa Dækket for at standse
Manøvren, men trods det, at han personlig kastede Store
*) Signalet for Samling var et Skud fra en Bovkanon, for Stagvending et
Skud fra en Laarlngskanon.
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Mærsefald los, var Ulykken uafvendelig - fremskyndedes
endog af en ha ard Byge. "Kronan" kæntrede, der udbrød Ild, som forplantede sig til Krudtet, og kort efter
sprang Stb. Side af Skibet i Luften. M Skibets 842 Mand
reddedes kun 3 Officerer - deriblandt Batterichefen og 38 Mand. Lorentz Creutz selv omkom.
Ugglas Flagskib var klos i Læ af "Kronan", da Ulykken
skete, og ligeledes, repeterende Creutz's Signal for Stagvending, i Færd med denne Manøvre, men det maatte nu
bakke om for "KroRan"s Vrag. Herved opstod stor Forvirring i den svenske Avantgarde, nogle stagvendte, andre
kovendte, og benyttende sig af Forvirringen holdt de allierede af og angreb paa klos Hold. I det derved opkommende Melee, der forøgedes ved de agtenfor værende
Skibes Ankomst, lagde Tromp og Juel sig begge paa Siden
af Ugglas Flagskib "Svardet", der forsvarede sig med det
største Heltemod; snart gik dets Stormast over Bord, og
ude af Stand til at manøvrere strøg den tapre Admiral
Flaget efter q Times Kamp. Allerede havde Tromp sat
Fartøj ud for at afhente Uggla, da en hollandsk Brander
lagde paa Siden af "Svardet" og stak det i Brand trods Tilraab og Signaler fra baade Tromp og Juels Flagskibe.
Uggla forbød at slukke Ilden, og kort efter sprang Skibet i
Luften - Uggla selv omkom, og kun 4 Officerer og 47
Mand af den 670 Mand store Besætning reddedes. Under
Indtrykket af de to Admiralskibes Skæbne flygtede alle de
svenske Skibe, men da var allerede to af de omkring
"Svardet" kæmpende Skibe erobrede, og et tredie reddede
sig kun med største Vanskelighed. Tromp gav da Signal
for enhver "at gøre sit Bedste", men Svenskerne havde allerede saa godt Forspring, at de alle - paa en Fregat nærreddede sig indenskærs. Tromp og Juel var ingenlunde tilfredse med Skibschefernes Opførsel under Slaget, og det
synes som om Forfølgelsen ikke blev udført med tilstrækNordens Sokrigshistorie.
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kelig Energi, i alle Fald opgav Tromp den selv ret hurtigt. Juels Eskadre derimod forblev i Farvandene udenfor
Stockholm i en Uges Tid og sluttede sig først efter en omhyggelig Rekognoscering til Flaaden.
Slagets Udfald skyldtes naturligvis først og fremmest
Creutz's skæbnesvangre Manøvre, der i Forbindelse med
"Svardct"s Skæbne ganske demoraliserede den svenske
Flaade for lange Tider - selv efter Flugten var den jo sine
Modstandere jævnbyrdig. Tabet paa svensk Side forøgedes
yderligere ved Linieskibet "Applet"s Forlis i Skærgaarden,
foraarsaget ved slet Somandsskab, og Tabet var derfor i
det hele 4 Linieskibe og 2 Fregatter samt 3-4000 Mand .
De allieredes Tab var kun ringe. Tromp samlede sin Flaade i Koge Bugt og betragtede Svenskerne som saa demoraliserede, at Herredømmet paa Søen var
sikret. Den næste Opgave, Flaaden skulde løse, var Hærens
Overforsel til Skaane, og for at tvinge den svenske Hær til
at foretage en Deling af Kræfterne, skulde Operationerne indledes med en Diversion mod Skaanes Sydkyst.
Til Dækning af Troppeoverførselen bestemtes de to Admiraler - og Brødre - Rodsten med 11 Linieskibe og Fregatter, og en detailleret Plan var udarbejdet for Transporten.
Plan for Landgangen.

1-

Transportskibene skulde sejle i bred Kolonneorden med
en Division Krigsskibe paa hver Flanke; hvert Transportfartoj skulde fore særligt Kendingsflag efter det Regiment,
der var om Bord, og være forsynet med rigeligt Fartejsmateriel. Artilleri og Træn havde Plads i Pramme. I anden Linie fulgte Rytteriet, fordelt i to Kolonner, midt imellem hvilke Overgeneralens Skib skulde have Post. Paa
Signal skulde 1ste Linie ankre og Infanteriet gaa i Baaden e, medens de to Divisioner tog Kysten under Ild. Kon-
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gen selv vilde opholde sig paa Markvor Rodstens Flagskib
"Tre Kroner" (70). I Henhold til Operationsplanen ankrede den allierede
Flaade ud for Ystad om Natten den 26de Juni. Niels Juel rekognoscerede Landingsforholdene, og næste Morgen landsattes en Troppeafdeling, der forstærket med Matroser straks
forskansede sig mod Angreb fra de den svenske Hovedhær
detacherede Afdelinger.
Saa snart Efterretningen herom naaede Hovedkvarteret,
satte Transportflaaden sig i March, og 29/. iværksattes Landgangen ved Rå uden at møde Modstand. S/7 overgav Helsingborg sig, hvorefter den allierede Flaade 1°/7 afsejlede fra
Ystad.
Medens Hæren belejrede Landskrona, der faldt s / 8' og derefter begav sig paa March mod den svenske Hovedhær ved
Kristiansstad, afsejlede Tromp til Riigen. Flaaden var kort
forinden bleven forøget med 2 hollandske Skibe, og Almonde
var bleven afløst af Viceadmiral Cornelis Evertsen; et Forsøg
fra dennes Side paa at faa Rang foran Niels Juel afvistes dog.
Begrundet paa utilstrækkelig Landgangsstyrke og særlig paa
Rygter om den svenske Hovedflaades Afsejling fra Stockholm
opgav Tromp imidlertid det planlagte Angreb paa Rugen og
afsejlede for at søge Fjenden. Da Rygterne viste sig falske, og
man intet Tegn kunde spore hos Svenskerne paa forestaaende
Afsejling, genoptoges de mindre Operationer til Samvirke med
Hæren, idet Jens Rodsten 25/ 9 erobrede Kristianopcl og Karlshamn, i hvilken sidste Havn desuden to svenske Orlogsskibe
erobredes.
Efter at Kristiansstad var falden, var saa godt som hele
Skaane i de Danskes Hænder, og med Hovedflaaden koncentreret i Køge Bugt og mindre Eskadrer skudt frem i Østersøen
og mod den svenske Vestkyst var Herredømmet til Søs at betragte som sikret.
13·
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Ogsaa fra Norge var der bleven rettet et Angreb; Statholderen havde med en Hær indesluttet Goteborg i Begyndelsen
af Juli. For at afskære Tilførselen fra Soen var en Eskadre paa
2 Linieskibe, 2 Fregatter og en Del Smaaskibe ankommen til
Vinga under Kommando af Markvor Rodsten. I Goteborg laa
ganske vist en overlegen svensk Eskadre under Admiral Sjøblad, der netop var vendt hjem fra et resultatlost Togt til
Elben, men den kunde ikke komme i Soen paa Grund af Mandskabsmangel. 17(7 lob det danske Linieskib "Kjøbenhavn" under Manøvrering i Skærgaarden paa Grund og blev straks angrebet af nogle af Sjøblads mindre Skibe; en Brander stak
Skibet i Brand, og det sprang sluttelig i Luften. Ikke længe
efter lob en svensk Transportflaade uhindret ind til Goteborg,
hvorfor Rodsten blev afsat som Eskadrechef og afløst af en
Landofficer, Oberstløjtnant Wibe - der tidligere havde tjent
paa den hollandske Flaade. Statholderen i Norge, Gyldenløve, opgav dog Angrebet paa Goteborg, og da en Ekspedition,
der var bleven afsendt fra den danske Hovedhær, under Forsoget paa at faa Forbindelse bragt til Veje med den norske
Hær var bleven slaaet af Svenskerne, trak han sig tilbage
til Norge. Wibe forblev til midt i Oktober udenfor Gøteborg
uden at kunne tilføje Sjøblads Eskadre nogen Skade.
Trods dette var Stillingen i Skaane ret gunstig for de danske Vaaben, da Situationen pludselig forandrede sig. Karl
XI, der havde reorganiseret Hæren i Smaaland, rykkede atter
ind i Skaane, angreb 4 / 1 2 den danske Hær ved Lund og
vandt en afgorende Sejr. Fra den for Vinteren oplagte Flaade
var der afgivet 3 Matrosbatailloner - dels Hollændere, dels
Danske - i alt paa ca. 1300 Mand , der under deres egne Officerer og kun væbnede med Pistol, Huggert og Morgenstjerne
deltog i Slaget paa Hærens ene Fløj. Under Kampens sidste
Del kom de i Kast med to svenske Rytterregimenter og mejedes bogstavelig talt ned - kun en Brøkdel af dem reddede
sig, Resten klædte Lig paa Lunds snedækte Marker.
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Denne ukloge Anvendelse af Flaadens Mandskab paa en Tid,
hvor uddannede Søfolk var vanskeligt al faa, kom til at
hemme Flaadens Udrustning i ikke ringe Grad i det følgende Aar.
Efter Slaget ved Lund gik den danske Hær tilbage til SJælland; Helsingborg faldt atter" i de Svenskes Hænder, og kun
Besiddelsen af Landskrona hævdedes.
Atter rustede begge Magter sig af alle Kræfter til dette Aars
Felttog, og paa dansk Side søgte man med Iver al bringe Flaaden i Tal op paa Højde med Svenskernes. Krigserklæringen
mod Frankrig udstedtes men fik naturligvis kun ringe Betydning, da den franske Flaade var engageret andet Steds. Man
tænkte sig dog Muligheden af mindre Operationer i de nordiske Farvande fra Frankrigs Side - Undsætning af blokerede Havne o. L - og søgte at formaa Holland til at afsende
en større Hjælpestyrke end det foregaaende Aar. I den Anledning afsendtes Tromp til Generalstaterne. og han fik tillige til Opgave at hverve Søfolk i Holland. Tromp var netop
da bleven udnævnt til Greve af Solvitsborg og Elefantridder,
men dels paa Grund af hans neppe kloge Optræden, dels paa
Grund af Hollands indre Forhold lykkedes hans Mission ikke
i den Grad, man havde haabet, og navnlig varede aet længe,
inden Hjælpeflaaden kom af Sted. Først i Slutningen af Juni
naaede den de danske Farvande, og da var store Begivenheder
forefaldne.
I Aarets første Maaneder havde Svenskerne haft stor Fremgang i Skaane; Karlshamn og Kristianopel faldt i deres Hænder, men Besiddelsen af Landskrona hævdedes, og da ingen
svenske Skibe endnu havde vist sig, overførtes den danske Hær
hertil og havde i Begyndelsen stor Fremgang. Da endelig begyndte den svenske Flaade sine Operationer.
PI~en for disse var at forene Gøteborgeskadren med Hovedflaaden; den derved fremkomne talmæssige Overlegenhed
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skulde benyttes til at nedkæmpe den danske Flaade inden
Foreningen med Hollænderne. Var Maalet naaet, skulde dernæst de øvrige Opgaver løses og da først og fremmest Undsætning af Stettin, Hovedopgaven skulde dog være at afskære
den danske i Skaane staaende Hærs Forbindelseslinier.
Goteborgeskadren, 3 Linieskibe. 5 armerede Koffardiskibe
og 2 mindre Skibe med i alt 394 Kanoner under Kommando
af Admiral Sjøblad løb i Overensstemmelse hermed ud fra
Gøteborg den 20de Maj . Hovedflaaden var imidlertid ikke
sejlklar, og det paahvilede da denne ringe Styrke at naa gennem de danske Farvande uden Hjælp. Da den danske Flaade
i det væsentlige var sejlklar, krævede denne vanskelige Opgave først og fremmest Hurtighed og Ubemærkethed, og det
var derfor et stort Uheld for Sjoblad, at han fik Stille i Bæltet, men endnu uheldigere var det, at han med Eskadren
gjorde Strandhugst paa den fynske Kyst og først efter et Forløb af seks Dage fortsatte sydpaa. I storste Hast afsendtes
Efterretninger om Svenskernes Optræden og deres Styrke til
København, hvor man straks traf Forberedelser til at spærre
Eskadren Vejen til Sverige.
Efter at have forenet sig med en mindre Styrke under Viceadmiral Peder Morsing var Niels Juel med 10 Linieskibe,
3 Fregatter og 2 Brandere (med i alt 671 Kanoner) paa Vej til
Kiel for at overføre muristerske Hjælpetropper. Niels Juels
Flag vajede paa "Christianus Qvintus" (86). Opholdt af det
samme løje Vejr, der ogsaa fastholdt Sjøblad i Store Bælt,
laa Eskadren 28/. ved Gedser, da Efterretningen om Svenskerne naaede Niels Juel fra København. Eskadren lettede
straks og stod vesterpaa. Dens Krydsere havde kort før Letningen faaet Føling med de Troppetransporten konvojerende
Fregatter, og disse kunde altsaa i Sikkerhed fortsætte Vejen.
30/. fik de to Eskadrer hinanden i Sigte, Svenskerne laa da
til Ankers mellem Femern og Warnemunde. Den Iste Juni
tilkæmpede den danske Eskadre sig en afgørende Sejr.

J'---
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Slaget ved Møn 1/6 1677.
Sjøblads Eskadre laa til Ankers 31/s iKadetrenden,
Niels Juels Eskadre laa med flov NVlig Vind SO for den
og forsøgte at krydse sig op til den imod den østerpaa
sættende Strøm, der paa sin Side afholdt Sjøblad fra al lette
af Frygt for at drive ned paa Fjenden. Først da Vinden
faldt SV, kappede han og holdt op mod Gedser Rev forfulgt af Niels Juel. Begge Flaader styrede fra Gedser op
mod Mon og prangede Sejl, alt im ens de tillige benyttede deres Fartøjer til Bugsering.
KI. 5 E.M. var de første danske Skibe paa Skudafstand, og KI. 10 om Aftenen erobredes det første svenske Skib "Wrangel Pallats" af "Enigheden", Kaptajn Andreas Dreyer, Jagten fortsattes stadig under Bugsering paa
begge Sider, men ved Daggry 1ste Juni begyndte det at
friske op fra SO; herved kom de Danske til Luvart
og blev i Stand til at angribe de agterste svenske Skibe.
Tre af disse erobredes, men det ene var saa ødelagt, at
det maatte sættes paa Land, idet Chefen - forudseende
Kampens Udfald - havde affyret Dækskanonerne ned
gennem Dækkene og Bunden.
Admiral Sjøblad opgav at bringe sin Arrieregarde
Hjælp i Betragtning af Fjendens store Overmagt og gjorde
sit Bedste med de øvrige for at undkomme. Da dette blev
Niels Juel klart, forcerede han frem med sit Flagskib
alene og indhentede under Møn Sjøblads Flagskib "Amarant" og to andre Skibe. Efter 2 Timers heftig Kamp
strøg "Amarant", hvorefter Niels Juel lagde paa Siden
af en af dens Sekundanter og erobrede ogsaa denne den anden reddede sig ved Flugten. Resultatet af Slaget
var saaledes, at Svenskerne mistede 5 større Skibe, af
hvilke de 4 indlemmedes i den danske Flaade. Admiral
Sjøblad og 1500 Mand blev Krigsfanger.

_
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Slaget kunde uden Tvivl være blevet en endnu større
Sejr, hvis alle de danske Skibschefer havde gjort deres
Pligt. Dette var imidlertid langtfra Tilfældet, og kun
Niels Juels resolute Forcering frem til Fjendens Tete
sikrede Sejren. Hverken til denne Manøvre eller i den paafølgende Kamp fik han nogen Assistance trods Signaler og
Fartøjsordrer. Krigsretten efter Slaget idømte da ogsaa
3 af Skibscheferne Pengebøder, og to andre - begge Hollændere i dansk Tjeneste - kasseredes, den ene dømtes
endog tillige fra Livet. - Han reddede sig dog ved Flugt.Medens disse Begivenheder stod paa, var den danske Hær
rykket frem fra Landskrona, og marcherende Syd om Svenskerne lykkedes det Iste Juni at undsætte Kristiansstad, hvorefter Hæren aabnede Belejringen af Malmø 9de Juni. Inden
noget Resultat var naaet, kom Efterretningen om, at den
svenske Hovedflaade var gaaet til Søs, og at Karl XI rykkede
Malmo til Undsætning. Skont den sidste Efterretning viste
sig overdreven, var man dog i det danske Hovedkvarter klar
over Situationens Alvor, thi hvis Niels Juels Flaade led el
Nederlag - og dette maatte man regne med, da Svenskerne
var overlegne og Hollænderne endnu ikke ankomne -, var
Forbindelseslinien med København alvorlig truet, i alle
Fald et Tilbagetog til Landskrona uafviselig nødvendigt.
Maalet blev da at forhale Afgørelsen til Søs og tvinge Malmø
til Overgivelse snarest muligt. Paa et meget tidligt Tidspunkt af Belejringen vovede man derfor en Generalstorm,
men denne endte 25de Juni med et fuldstændigt Nederlag for
Danskerne, der da opgav Belejringen. Inden videre skete,
faldt imidlertid Afgørelsen til Søs, idet Niels Juel lsle Juli
tilføjede Fjenden et afgørende Nederlag.
Slaget i Køge Bugt 1/7 1677 (se Plan 3).
Efter at have repareret og trukket Forstærkninger til
sig tog Niels Juel Station mellem Stevns og Falsterbo med
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Forpostfregatter ude og benyttende Ventetiden til ivrigt at
øve sine Skibschefer i taktiske Manøvrer.
Som Følge af Hærens vanskelige Stilling havde Niels
Juel faaet Ordre til kun at indlade sig i Slag, hvis han
var overlegen, eller hvis en gunstig Lejlighed bød sig,
men ellers at holde sig til Defensiven og afvente Hollændernes Ankomst. Den 29de meldte de danske Krydsere Fjendens Komme, og Niels Juel ankrede da for Natten mellem
Stevns og Falsterbo og sendte Bud til Regeringen i København med Meldingen om Fjendens Komme samt Anmodning om Forholdsordre. Svenskerne, der havde trukket
Resterne af Sjøblads Eskadre til sig (hvorved de for øvrigt
først erfarede dens Nederlag), ankrede ved Møn, hvor
de forblev, da Vinden var NV. Den 30Le sendte Niels
Juel atter Bud til Regeringen, og denne, der endnu ikke
havde faaet Forbindelse med Kongen i Skaane, sendtp
da Niels Juels Broder, Rigsraad Baron Jens Juel, til Iiam
med Oplysninger om Situationen, saaledes som den forelaa for Regeringen. Samme Dag lettede Svenskerne og
holdt nordpaa, og om Eftermiddagen lettede ligeledes
den danske Flaade og holdt gaaende Natten over for smaa
Sejl i Haab om at vinde Luven; da Svenskerne imidlertid
gjorde det samme, lykkedes det ikke, og om Morgenen laa
begge Flaader for Bb. Halse styrende Vest ind mod
Stevns. Den danske Flaade talte 27 Linieskibe og Fregatter, 3 Brandere og 8 Galioter med i alt 1412 Kanoner.
Flaadechef: Niels Juel, Flagskib "Christianus Qvintus",
Eskadrechefer: Markvor Rodsten og Jens Rodsten; Flagskibene havde Post i Midten af deres Eskadrer. Den svenske Flaade manglede nogle af sine Forpostskibe, der havde
tabt Følingen om Natten, og gik i Slag med 30 Linieskibe
og Fregatter, 6 Brandere og 12 armerede Proviantskibe med
i alt 1651 Kanoner; Flaadechef: Admiral-General Henrik
Horn, Flagskib "Victoria" (84), Eskadrechefer: Clerck og
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Wachtmeister; Eskadrecheferne gik i Spidsen for deres
Eskadrer.")
Om Morgenen den Iste Juli laa altsaa Flaaderne ind
imod Stevns, Svenskerne til Luvart; Stram og Vind havde
om Natten bragt en Del Uorden i den danske Linie, som
manovrerede i det snævre Farvand, der danner Opgangen
til Sundet, og 5-6 Skibe, hvoriblandt Markvar Rodstens Flagskib, laa et Par Somil i Læ. Niels Juel vidste,
at det var Svenskernes faste Forsæt at angribe, og han
besluttede da at optage Kampen trods de mange Grunde,
der talte derimod, og holdt da, efter at de første Skud var
vekslede, langsomt af til NVlig Kurs, hvorved han nærmede sig sine i Læ drevne Skibe. Svenskerne benyttede sig
samtidig af Rogen til at sende to Brandere ned mod det
danske Centrum, men disse bugseredes bort i Tide med
Rofartøjer. Da den svenske Flaades Tete fulgte Niels Juels
Afholdning, kom den for nær til Stevns Landgrund, og et
af Skibene, "Draken" (64), lob fast paa Kalkgrunden. I
Stedet for at lade "Draken" klare sig selv beordrede Horn
6 af sine Skibe til dens Assistance og kovendte selv ved
Kentremarch for at komme ud i aabent Farvand. Niels
Juel, hvis i Læ drevne Skibe havde sluttet sig til hans
Arrieregarde, besluttede sig paa sin Side til at lade disse
angribe "Draken" og dens Fæller, medens han selv med
Resten af Flaaden ligesom Svenskerne kovendte ved Kontremarch. Disse Manøvrer, der tog op imod en Times Tid,
gav Markvar Rodsten Lejlighed til uforstyrret at fortsætte
Kampen med "Draken" og dens Fæller, og i heftig Kamp
stod Hovedlinierne imedens SO paa for den efterhaanden
vestligere gaaende Brise.
Kampen om "Draken" faldt fuldstændigt ud til de
Danskes Fordel. "Draken" selv erobredes - den blev for
*) Flere af de svenske og danske Skibe var Defensionsskibe, og Fregatterne
laa i Kamplinien.
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øvrigt ogsaa beskudt fra Land af Strandvagten paa Stevns
- , og dens Fæller tog derpaa Flugten. Haardt forfulgt
erobredes snart to af dem, "Cæsar" af Viceadmiral Bjelkes
Flagskib og "Mars" af Schoutbynacht Floris Carstensens, en tredie kom paa Grund paa Falsterbo Rev og erobredes ligeledes. Herved blev Markvor Rodstens Skibe fri,
og da Vinden var gaaet om til frisk NV, saa de sig i Stand
til at forene sig med Hovedstyrken.
Denne havde ført en heftig Kamp med den svenske
Hovedstyrke og benyttede sig af den rummende Vind til el
Gennembrud af Fjendens Linie. I Spidsen for de agtenfor ham værende Skibe luvede Niels Juel op og passerede
foran om 7de agterste Skib, hvorved Svenskerne, da kort
efter Markvor Rodstens Styrke indtraf paa Kamppladsen,
kom i den vildeste Uorden. I det deraf følgende Melee,
hvor der paa begge Sider kæmpedes med den største Tapperhed, blev "Christianus Quintus" en Tid lang angrebet
samtidig af 6 svenske Skibe og saa ilde tilredt, at den
maatte trække sig ud af Kampen og afgaa til Kobenhavn
med 1~ m Vand i Lasten. Niels Juel flyttede sit Flag til
"Fredericus' Tertius" (52), der ligeledes blev angrebet af
Overmagt, fik flere Grundskud og snart havde 1 m Vand
i Lasten. Til Slut flyttede Juel sit Flag til "Charlotte Amalie" (54). Den svenske Flaade led ulige mere; "Saturnus"
kom i Brand, "Jupiter", "Wrangel" og "Venus" blev saa
ilde tilredte, at de ikke kunde manøvrere, og ved 4 Tiden
var hele Flaaden i vild Flugt, de mere beskadigede dækkede af de mindre beskadigede. Paa Flugten erobredes
"Svenska Lejonet" helt nede under Møn af Kaptajn Andreas Dreyers fortrinlige Sejler "Enigheden".
Ved Mørkets Frembrud ophørte Kampen, men J agten
fortsattes langs den skaanske Kyst. Ved 8 Tiden næste
Morgen var Svenskerne et godt Stykke i Forhaanden, og
Niels Juel gav da paa Højden af Bornholm Ordre til at
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ophøre med Jagten. Dels havde Svenskerne et ikke ubetydeligt Forspring, dels var naturligvis en Del af de danske Skibe noget medtagne, hvortil endelig kom, at den
danske Flaade ikke var provianteret til at bortfjerne sig
langt fra sin Basis. Af den svenske Flaade løb Admiral
Wachtmeister med 12 Skibe ind til Kalmar, medens Admiral-General Horn med Resten gik til Stockholm. Horn
nedlagde for øvrigt Kommandoen for at overtage en Post
i Hæren og afløstes af Clerck.
Mens Kanonerne endnu tordnede i Køge Bugt, ankrede
Tromp med den hollandske Hjælpeflaade - 10 større og
8 mindre Skibe (606 Kanoner) - paa Helsingørs Red.
Som dansk Admiral var Tromp bleven udelukket fra Kommandoen, der førtes af Luitnant-admiraal Bastianszen
Scheppers, Regeringen i København anmodede straks
denne om at angribe de tre fra Slaget flygtede Skibe, der
nu laa under Malmøs Kanoner, og 3die Juli iværksattes Angrebet med det Resultat, at de to af Skibene efter et overmaade tappert Forsvar erobredes, det tredie brændte efter
at være forladt af Besætningen.
Udfaldet af Slaget var saaledes, at Svenskerne i alt mistede 8 Linieskibe foruden flere mindre Skibe og havde et
Tab paa ca. 4000Mand døde, saarede og savnede. Danskerne
mistede intet Skib og kun ca . 400 Mand. Kong Kristian V,
der fra Falsterbo overværede Slaget, udnævnte Niels Juel
til General-Admiral-Lieutenant og Elefantridder, Flagmændene og Skibscheferne fik tildelt en Erindringsmedaille i Guld, de øvrige Officerer den samme i Sølv. Den danske Flaade havde sejret ved sin bedre Førelse og
ved sin i det hele bedre Personeluddannelse. I særlig Grad
tilfalder Æren Niels Juel, der trods sit store Ansvar optog
Kampen, og hvis kloge Dispositioner ikke kan værdsættes højt
nok. Slagets vanskeligste Øjeblik var utvivlsomt, da Deta-
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cheringen af Markvar Rodstens Styrke fandt Sted, og her har
Niels Juel uden Tvivl - og som det viste sig med Rette stolet paa sine Skibes bedre Uddannelse, idet han frivillig
gav Chancen for at blive overlegen i Hovedkampen fra sig.
At selve Hovedkampen ikke fik et mere afgørende Resultat maa
for en Del søges i de rolige Vejrforhold og nære svenske Havn,
der tillod selv svært havarerede Skibe at klare sig hjem, men
tillige ogsaa i de svenske Skibes stærke Bemanding, - Flaaden havde 600 Soldater fordelt paa de større Skibe, og disse
var naturligvis til stor Nytte under Meleet ved Afværgelse af
Entring, til Skytsbetjening o. L Om Niels Juel ved sin Afholdning i Begyndelsen af Slaget virkelig havde til Hensigt
at bringe Svenskerne paa Grund, kan ikke afgøres, men alt
tyder derpaa, ligesom ogsaa alt tyder paa, at han ved Detacheringen af Rodstens Styrke har tænkt paa Muligheden af
en Vinddrejning. Gennembrudsmanøvren, der blev Slagets
afgørende Moment, ses her for forste Gang anvendt i Norden.
For tredie Gang gik Svenskerne i Kamp med en med Søvæsenet ukendt Fører, skønt der ogsaa denne Gang fandtes et
virkeligt Føreremne - Wachtmeister - paa Flaaden.
Slaget fik overordentlig stor Betydning for den danske Hær,
der nu ikke længere truedes i Ryggen men frit kunde marchere
mod Nord. 14deJuli mødtes den med Svenskerne ved Landskrona men blev slaaet. Naar undtages et Forsøg paa at undsætte Kristiansstad, ophørte derefter Operationerne i Skaane.
Flaaden udnyttede sit Herredømme efter bedste Evne, idet
den ved Diversioner mod den skaanske Kyst forsøgte at friste
den svenske Hær til større Detacheringer, samtidig med at den
observerede den svenske Flaade og traf alle Forberedelser til
at slaa denne, om den skulde vove et Udbrud.
Der gik dog imidlertid en rum Tid, inden der sattes nogen
virkelig Kraft ind paa Foretagenderne imod den skaanske
Kyst, og Grundene hertil var Tromps mærkelige Opførsel.
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Fordringen fra hollandsk Side om, at Admiral Bastianszen
Scheppers skulde have Rang foran Niels Juel, afvistes ganske
vist, men Tromp fremsatte flere yderligere Fordringer, som
han understøttede ved at nægte al gaa til Søs, før disse var
opfyldte. Særlig ankede han over, at Niels Juels Broder, Baron Jens Juel, af Kongen var bleven tilkommanderet Flaaden
som Kommitteret. Saavel denne som de øvrige Anker blev
imidlertid afvist, hvorefter Tromp endelig faldt til Foje.
Den 18de Juli afsejlede Niels Juel med 14 Linieskibe og 7
Fregatter, forenede sig under Bornholm med 10 hollandske
Linieskibe under Bastianszen og afgik til Kalmarsund, hvor
kort efter Tromp ankom og overtog Kommandoen. Selve Angrebet paa Kalmar blev man dog tvungen til at opgive, efter
at en Rekognoscering, foretaget af Tromp og Brodrene Juel,
klart havde vist Ugorligheden heraf, og man saa sig da nødsaget til kun at blokere og brandskatte Øland og Skaanes Kyster. Selv efter at Tromp i Slutningen af August var afgaaet
med de hollandske Skibe og Rodstens Eskadre, fortsatte Niels
Juel hermed og tilfojede Svenskerne stor Skade. Særlig rettedes Anstrengelserne paa at odelægge Forraad og Tømmerbeholdninger paa Kysten for derved at forhindre Admiral
Wachtmeisters Styrke i at reparere. Saaledes erobredes 10de
September Vestervik By.
Erobringen af Vestervik 1°/ 9 1677.
Da Indløbet til Byen var meget vanskeligt, ankrede
Niels Juels Eskadre udenfor Skærene, og 6 Fregatter under
Scfioutbynacht Peder Morsing samt en Troppestyrke, forøget med 500 Matroser under Schoutbynacht Floris Carstensen, bestemtes til Angrebet. 2 af Fregatterne ankrede
klos til Kysten, hvorpaa Landgangskorpset, dækket af deres Ild, forcerede op til Byen og satte sig fast udenfor denne
efter en heftig Kamp. Næste Dag bugserede Kaptajn Andreas
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Dreyer Fregatten "Hummeren", der var ret fladgaaende, op
ad Renden, og nu bombarderedes Byen og Slottet hele Dagen, hvorpaa Svenskerne i Lobet af Natten trak sig bort.
Landgangskorpset besatte derpaa næste Morgen Byen. Store
Forraad gjordes til Bytte, et stort Tømmeroplag brændtes
ligesom flere Skibe, hvoriblandt et mindre svensk Orlogsskib, erobredes. Niels Juel forblev i disse Farvande til i Begyndelsen af
Oktober og foruroligede stadig ved Strandhugster og mindre
Operationer Kysten lige op til Stockholm. Nogen Indflydelse
paa Landkrigen fik disse Angreb dog ikke, thi allerede i Slutningen af August var, som før nævnt, Operationerne til Lands
gaaede i Staa. Man mente dog at kunne holde Kristiansstad og
Landskrona, og støttet paa Herredømmet til Søs vilde man
være i Stand til at proviantere disse to Stæder; Resten af Hæren skulde dels trækkes tilbage til Sjælland for at reorganiseres, dels anvendes til en Ekspedition mod Rugen. Herved
imødekom man tillige Kurfyrstens Ønsker, idet denne ikke
mægtede at erobre Øen uden Hjælp, da hans Tropper havde
fuldt op at gøre i Pommern, og da han desuden, saa længe
Rugen var paa svenske Hænder, ikke kunde bemægtige sig
de faste Pladser i Pommern. For Danmark stod Rugen tillige som Midlet til - ved Bytning - under Fredsforhandlingerne at erhverve Skaane, og man nærede, støttet paa Herredømmet, det bedste Haab om at erobre Øen. I Løbet af September overførte Tromp Kongen og en Hær paa ca. 7000
Mand, der let erobrede største Delen af Øen, dog med Undtagelse af en Skanse, der forsvarede Overgangslinien til Stralsund. Samtidig med et Angreb fra Landsiden skulde en
Flaadeafdeling under Schoutbynacht Floris Carstensen angribe fra Søen. Angrebet lykkedes ikke; Flaadeafdelingen
maatte gaa tilbage, efter at Floris Carstensen var falden, og
Skansen forblev i Svenskernes Besiddelse.
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I Oktober oplagdes Flaaden, og Hollænderne sejlede hjem;
Operationerne fortsattes kun af mindre Styrker. Kurfyrsten
erobrede kort før Aarets Slutning efter en lang Belejring
Stettin.
En lille brandenburgsk Eskadre - 3 Fregatter og nogle
mindre Skibe under Benjamin Raule - medvirkende ved Blokaden af denne By.
Herredømmet til Søs havde i det forløbne Aar saaledes
tilhørt Danmark i en Udstrækning uden Lige i Nordens Historie, men Lil Lands var alt glippet, og Resultatet blev da
ogsaa kun ringe. Endnu holdt man dog Landskrona og Kristiansstad besat men var alligevel - ret beset - ikke Krigens
Maal et Skridt nærmere derfor.

•
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Aarets Operationer indlededes med et svensk Angreb paa
Rugen, og Øen tilbageerobredes fuldstændigt. Den i den danske
Hærs Overledelse herskende Uenighed og Ubestemthed paatrykte yderligere de følgende Operationer sit Stempel, og man
vovede ikke at genoptage Krigen i Skaane med Kraft men bestræbte sig væsentlig paa at fastholde det erobrede og paa at
tvinge Landet ved Hærgninger. Hovedafgørelsen skulde hidføres ved et Indfald fra Norge mod Gøteborg.
Som Følge af denne Felttogsplan skulde Flaaden udrustes
i videste Udstrækning, og der blev medgivet den en Hærafdeling til Angreb paa Skaanes Kyster. Inden Flaadens Afsejling var der foregaaet en vigtig Forandring i Overkommandoen, ved at Tromp havde nedlagt sit Embede. En hollandsk
Hjælpeflaade kunde man dette Aar ikke gøre Regning paa,
da Holland paatænkte Fredsslutning med Frankrig. og da
Tromp i Forvejen var yderst upopulær i Danmark og tilmed
stillede uantagelige Fordringer, hvis Opfyldelse han forlangte, inden han gik til Søs, var der intet til Hinder for at
modtage hans Afskedsbegæringer, der fremskyndedes ved, at
Kongen overdrog Kommandoen over Slagflaaden til Niels
Juel.
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1ste Juni gik da denne ledsaget af sin Broder til Søs med.
31 Linieskibe, 9 Fregatter, 3 Brandere og en Del Smaafartøjer
(i alt 2006 Kanoner). 4de Juni gjordes Landgang ved Ystad for
at ødelægge et af den svenske Hærs Proviantdepoter, der dog
viste sig at være borttransporteret, hvorefter 'Flaaden afgik til
Kalmarsund for at søge Svenskerne. Disse havde koncentreret
en Styrke paa 18 Linieskibe, 5 Defensionsskibe og 5 Fregatter
foruden mindre Skibe (i alt 1491 Kanoner) under Admiral
Wachtmeister søndenfor Kalmar i saa stærk en Stilling, at
Niels Juel ikke mente et Angreb tilraadeligt men indskrænkede sig til at etablere Blokade.
Den danske Hær havde imidlertid erobret Helsingborg,
men da Svenskerne tog Stilling ved Kristiansstad og truede
denne Fæstning, rykkede Hæren frem til Undsætning. Ogsaa
Niels Juel fik Ordre til at undsætte og landsatte da 20de Juli
et Troppekorps ved Landør; dette løste dog ikke sin Opgave.
Nogle Dage efter stod den svenske og danske Hær overfor
hinanden, og Niels Juel forsøgte da en ny Landgang. Denne
iværksattes dog - længere henne paa Kysten - ved Karlshamn - et af den svenske Hærs Forraadsoplag; thi efter
at Svenskerne havde indesluttet Kristiansstad, og efter al den
danske Hærs Ulyst til at etablere Forbindelse med Flaaden søndenom Svenskerne var kommen klart for Dagen, ansaa Niels
Juel et direkte Undsætningsforsøg for uudførligt. Ogsaa denne
Ekspedition faldt uheldigt ud paa Grund af Troppernes da arlige Holdning, og 4de August kapitulerede da Kristiansstad
mod fri Afmarch for Besætningen efter et tappert Forsvar,
hvorefter den svage og viljeløse Hærledelse iværksatte Tilbagetoget til Landskrona. Kristiansstads tapre Besætning blev
efter en Reorganisation kommanderet om Bord paa den danske Flaade. Da Indfaldet fra Norge tillige var strandet, ophørte storre Operationer i Skaane, og man vendte Vaabnene
mod Sveriges tyske Besiddelser.
Ingen Steder føltes den danske Flaades Herredømme saa
Nordens Søkrigshistorie.
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stærkt som her. Den svenske Styrke, der stod i Pommern,
var afskaaret fra at faa Forstærkninger over Søen, og Vejen
østerover var efter Erobringen af Stettin spærret af Kurfyrstens Tropper, saaledes at Styrken hang i Luften. Den eneste Vej, hvorfra der kunde haabes paa Undsætning, var fra
Livland, idet den danske Flaade ikke helt formaaede at afbryde den der staaende Hærs Forbindelser med Moderlandet.
Et saadant Undsætningsforsøg var da ogsaa planlagt, men
inden det kom til Udførelse, havde Situationen forværret sig
og umuliggjort det.
Efter Aftale med Kurfyrsten afgik Niels Juel 2den September fra København med 27 større og mindre Skibe samt en
Troppestyrke. Forbindelse iværksattes med det brandenburgske Korps, der laa klar paa ca. 350 Transportfartøjer, og som
dækkedes af en halv Snes brandenburgske Krigsfartøjer under
Admiral Raule. Hele Ekspeditionen underlagdes imidlertid
den nu i brandenhurgsk Tjeneste værende Cornelis van
Tromp.
12te September iværksatte Niels Juel Landingen ved Wittow, og Dagen efter landede Brandenburgerne ved Putbus.
Overfor disse to Angreb maatte den tapre svenske Anforer,
General Kønigsmark, rømme Øen, og det varede heller ikke
længe, før Stralsund og Greifswalde maatte overgive sig.
Hele Pommern var tabt, og den svenske Hær samledes paa
Øen Usedom, hvorfra den i Henhold til Kapitulationsbetingelserne skulde overføres til Sverige. Dette skete i December
men med det sørgeligste Forløb. Indskibet paa nogle og tyve
Fartøjer gik Transporten til Søs, i alt ca. 4000 Mennesker
med Kanoner, Heste og betydelige Værdier. En forrygende
Snestorm mødte dem til Luvart af Bornholm, og Forerskibet
- en brandenburgak Fregat - vendte udefter for at klare
Landet. I Mørket og Tykningen forvekslede næsten alle Skibe
Lys i Land med Førerskibets Lys og strandede ved Sose Odde
i Bugten paa Bornholms Sydside. Omtrent 1800 Mennesker
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omkom, og alt Materiel og store Værdier gik tabt. Tilmed
blev de overlevende gjort til danske Krigsfanger.
Efter Riigens Erobring havde Kurfyrsten Ryggen fri og
gik da østerover mod den fra Livland fremrykkende svenske
Hær, der var under Kommando af den fra Køgebugtslaget
bekendte - nu til Hærfører udnævnte - Henrik Horn. Efter
at Kurfyrsten i det berømte Vinterfelttog fuldstændigt havde
udmanøvreret Svenskerne, maatte:disse i fuldkommen Opløsning gaa tilbage til Riga i Februar 1679.
Aarets Felttog endte saaledes med Riigens Erobring. I
Oktober lagdes Flaaden op, dens Søherredømme havde ikke
kunnet skaffe de danske Farver Sejr i Skaane, fordi Hærens
Ledelse havde ladet meget tilbage at ønske.
Allerede i Midten af 1678 havde Frankrig sluttet Fred med
Holland og Spanien, og i Januar 1679 paafulgte Fredsslutning mellem Kejseren, Frankrig og Sverige.
I Henhold til det Sverige tidligere givne Løfte om ikke at
slutte Fred med dette Lands Fjender, før alt det erobrede
var givet tilbage, stod imidlertid Frankrig stadig som Danmarks Fjende - idet dette sidste Land ikke vilde opgive de
vundne Fordele.
Situationen blev endnu alvorligere for Danmark ve l den
Omstændighed, at dets eneste Forbundsfælle, Kurfyrsten.
truet af franske Tropper, sluttede Freden i St. Gerniain. Danmark havde saaledes Valget imellem al give alt det erobrede
tilbage eller tage imod Krig med Sverige-Frankrig, af hvilke
den sidste Magt nu var frigjort paa alle Krigsskuepladser.
Man valgte det sidste.
Som Følge heraf paatrykte Hensynet til Frankrigs Hær og
Flaade den danske Operationsplan sit Stempel. Til Lands
indskrænkede man Operationerne i Skaane til det mindst mulige for at dæmme op for den mod Holsten fremrykkende
franske Hær, og til Søs spændte man alle Kræfter i for at
møde den franske Flaade med jævnbyrdig Styrke.
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Niels Juel kunde derfor hejse sit Flag paa en Flaade, bestaaende af 35 Linieskibe og Fregatter (1836 Kanoner), og
han tog Station i Sundet, indtil der forelaa nøjagtige Efterretninger om den franske Flaade. Svenskerne paa deres Side
holdt alle Skibe koncentrerede i Kalmar.
Forskellige Omstændigheder bevirkede imidlertid, at den
svenske Flaade ikke kom af Sted, og i Maj fik da Niels Juel
Ordre til at gaa offensivt til Værks. 16de Juni lettede han fra
Køge Bugt og stod ned mod Bornholm efter at have udsendt
en mindre Styrke paa Rekognoscering. Da denne observeredes, løb Wachtmeister ud med hele sin Styrke, 31 Linieskibe
og Fregatter (1611 Kanoner), fik Foling med og forfulgte derpaa de danske Krydsere, der for en frisk nordlig Brise faldt
tilbage paa Bornholm. Niels Juel lettede paa Efterretningen
herom straks og krydsede under stiv opfriskende Kuling op
mod Svenskerne, der imidlertid, for ikke at bortfjerne sig for
l 19t fra Kalmar, allerede havde holdt til Vinden og var i
ærd med at gaa tilbage. Den stive Kuling spredte imidlertid
Wachtrneisters Skibe ret betydeligL; Wachtrneister selv ankrede for Natten paa den svenske Kyst, men nogle af hans
Skibe var forsat helt Syd for Bornholm. Den 26de Juni havde
disse dog arbejdet sig op til Øland og var i Færd med at
forene sig med Wachtmeister, da Niels Juels Avantgarde
naaede paa Skudvidde. Svenskerne retirerede for en frisk
SO'op ad Kalmarsund, men det lykkedes dog "Norske Løve"
(84) under Henrik Span at tvinge et mindre svensk Linieskib til at stryge. Imellem de paa begge Sider tilkommende
Forstærkninger udviklede der sig en kort Kamp, der endte
med, at Svenskerne trak sig tilbage.
Niels Juel ankrede da med hele sin Styrke i Kalmarsunds
sydlige Del, da han ikke mente det raadeligt at forfølge Fjenden længere. Svenskerne, der laa ved Kalmar By, indtog en
stærk defensiv Stilling og afværgede heldigt et Branderangreb
et Par Dage efter. For at stotte Blokaden besluttede Juel da at
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forsænke Kalmarsunds sydlige Dels sydlige Indløb ved det
gamle Linieskib "Enigheden". Under heftig Beskydning udførte Kaptajn Andreas Dreyer dette Hverv, saaledes at Indløbet indsnævredes betydeligt. Til Løn for sin Dygtighed udnævntes han til Schoutbynacht.
8de Juli var Niels Juel imidlertid nødt til at afgaa til Gotland for at proviantere, og da han 18de Juli atter afgik herfra,
fik han af sine Krydsere Melding om, at Svenskerne var løbne
ud af Kalmarsunds nordlige Indløb. Niels Juel stod da
over mod Ølands Nordspids, ankrede med Hovedstyrken og
sendte 20de Juli Admiral Span med 4 Linieskibe og nogle
mindre Skibe og Brandere Sundet ind. Den svenske Observationsstyrke, 5 Linieskibe og 1 Fregat, trak sig tilbage, og
herved grundstødte først to danske Skibe og dernæst det
svenske Linieskib "Nyckelen" (86) Syd for Skågganås. Efter
et forgæves Forsøg paa at faa den af Grunden svajedes den
ved Spring med Bredsiden til, hvilken Manøvre efterlignedes
af et andet svensk Linieskib. Span angreb straks. man
rende sine 4 Linieskibe med stor Dygtighed i det snævre Farvand; hans Flagskib led imidlertid saa meget, at han maatte
skifte sit Flag. "Nyckelen"s Chef, Major Lou, forsvarede sit
Skib med glimrende Tapperhed, assisteret af Landbatterierne
og stadig modtagende friske Folk fra Land, til Skibet sprang
i Luften; halvt opbrændt reddede dets Sekundant ..,ig til
Kalmar.
Dette var Krigens sidste Tildragelse. Alvorlig truet sydfra af de franske Hære besluttede den danske Regering sig til
at slutte Fred med Frankrig og Sverige i Fontainebleau '3/8
1679. Fredstraktatens skandinaviske Del afgjordes nærmere
ved Freden i Lund i September. Danmark tilbagegav alt det
vundne, men de to nordiske Magter afsluttede tillige et Forsvarsforbund paa 10 Aar og beseglede dette ved Karl XI's
Ægteskab med Kristian V's Søster.
Frankrigs Indgriben havde saaledes, trods den sejrrige Sø-
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krig, hidført dette for Danmark yderst nedslaaende Resultat.
Indirekte var der imidlertid vundet det, at Landet havde
genvundet sin tabte Selvtillid, og klart og tydeligt viste Krigen, at Flaaden var en Hovedhjørnesten i Danmarks Forsvar.

c. Den store nordiske Krig, 1700-1721.
Danmarks første Deltagelse.
Efter den skaanske Krig herskede der i 20 Aar Fred i
Norden, men dette var ikke ensbetydende med, at Stridsspørgsmaalene var bragt ud af Verden. Ganske vist havde
Sverige og Danmark indgaaet el Forsvarsforbund, der endog
skulde gælde til 1695, men nogen virkelig Betydning fik dette
dog ikke, hertil var der endnu ophobet for meget Sprængstof.
Danmarks Planer om at skabe et Herredømme over Østersøen var ingenlunde opgivne men blot nodvendigvis trængt
tilbage i andet Plan af det skaanske Spørgsmaal, hvis Løsning
jo overhovedet var en Betingelse for Østersøplanerne. Hertil
kom desuden de forviklede Forhold i Slesvig-Holsten, hvor
Hertugen af Gottorp - hvis Besiddelser var indkilede i de
kongelige Landsdele - arbejdede paa at faa sine Besiddelser
afrundede og paa at erhverve sig en virkelig Suverænitet.
Danmark ønskede paa sin Side at blive eneraadende i de to
Hertugdømmer for at kunne dæmme op for en fjendtlig Indmarch. Hertugen af Holsten-Gottorp, der af Familiebaand
var nær knyttet til Sverige, knyttedes ogsaa til dette Land af
strategiske Baand, idet Sverige havde stor Interesse af en Forbundsfælle i Ryggen paa Danmark.
Forsøgene fra dansk Side paa at faa en gunstig Ordning
tilvejebragt strandede i 1689 ved , at flere Magter blandede sig
i Sagen. Der blev indgaaet det saakaldte "Altonaerforlig",
hvorefter Hertugens Suverænitet anerkendtes, ligesom han
bevarede Ret til at slutte Forbund og anlægge Fæstninger
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m. m. Som Garanter undertegnede Sverige, England-Holland
og nogle nordtyske Stater. Altonaerforliget var saaledes nærmest et Nederlag for Danmark, og Situationen tilspidsedes
yderligere ved svenske Troppers Indmarch i Gottorp for at
medvirke til Befæstningsanlæg, men saa længe Kristian den
Femte levede, bevaredes dog Freden. Hans Efterfølger Frederik IV var imidlertid mere tilbøjelig til Krig, og hans Planer begunstigedes af den politiske Gruppering i Norden.
Paa Halvvejen til Fuldstændiggørelsen af sine Østersøplaner var Sverige standset - den tyske Nordsøkyst havde man
ikke mægtet at erobre -, men endnu holdtes Rusland fuldstændig afspærret fra Havet. I Længden kunde dette Forhold
ikke vedvare; saa snart det russiske Folk samledes under en
kraftig Hersker, vilde Sverige blive tvunget til at kæmpe for
Hævdelsen af sin Stilling. Denne Hersker traadte netop nu
frem i Peter den Store. Efter at have faaet organiseret sin
Hær og bragt Orden til Veje i sit Land, tog hans Politik Sigte
paa at skabe Rusland de nødvendige Udviklingsmuligheder
ved at oprette Forbindelse med Havet og grundlægge en Sømagt. Efter en utilfredsstillende Krig med Tyrkiet stod Krigen med Sverige for Døren, og til Sveriges Fjender maatte
tillige regnes Kurfyrsten af Sachsen, der, efter at være bleven
Konge af Polen, havde gammel Strid at afgøre med Sverige i
Livland. Det lykkedes den hævntørstende livlandske Adelsmand Patkul at nærme de tre svenskfjendtlige Magter til hinanden, og snart blev Resultatet et i dybeste Stilhed afsluttet
Angrebsforbund (November 1699).
De allieredes Plan gik ud paa samtidig at iværksætte tre
Angreb, et af -sachsiske Tropper imod Livland og et af danske Tropper imod Holsten og mod Sverige fra Norge. Uden
at Sverige havde faaet Anelse om, hvad der forberedtes fra
sachsisk Side, rykkede sachsiske Tropper i Marts 1700 ind i
Livland og gik løs paa Riga, hvilket foranledigede Frederik IV
til at aabne Fjendtlighederne ved Indrykning i Holsten; Rus-
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land derimod lod vente paa sig, da Freden med Tyrkiet
endnu ikke var bragt i Stand.
Allerede i nogen Tid havde den danske Hær været koncentreret ved Rigets Sydgrænse, og man havde gjort dette
ud fra den Forudsætning, at Flaaden med Lethed vilde kunne
dække de øvrige Landsdele, ikke mindst da Sachsernes Angreb
vilde binde de svenske Sø- og Landstridskræfter i Livland.
Denne Forudsætning slog imidlertid fejl; Sachserne gik i
Staa foran Riga, og Svenskerne trængte endog snart sejrrige
frem i Holsten, hvor Danskerne var i Færd med at belejre
Fæstningen Tonning. Sverige havde saaledes taget sin Rolle
som Garant for Altonaerforliget alvorligt, og dette efterlignedes
snart efter af England-Holland, men endnu mente man dog i
Danmark, at Flaaden vilde være i Stand til at løse sin Opgave.

'Ved Krigens Udbrud bestod den d{-n~ke Flaade af 30 brugbare Linieskibe samt 20 Fregatter og mindre Skibe. Medens man
i hoj Grad savnede Søfolk til Matroser, var Officerskorpset
tilstrækkeligt og veluddannet, men man savnede efter Niels
Juels Død et Foreremne, hvorfor der til General-Admiral udnævntes den som Diplomat højt fortjente - nu 70aarige
- Baron Jens Juel. Denne, der havde deltaget i mange af
Niels Juels Togter i den skaanske Krig, modtog Kommandoen og ledede trods sit svagelige Helbred Flaadens Udrustning med saa megen Kraft, at han midt i April kunde hejse
sit Flag over 23 Linieskibe - der senere endog forhøjedes til
29. Den svenske Faade var noget senere sejlklar, og danske
Fregatter log da Forpoststillinger ud for Karlskrona.
Uden Frygt for, at Svenskerne vilde forsøge et Angreb
paa Sjælland, afrejste Kongen 22/5 til Holsten kun efterladende
ca. 4500 Soldater:til Øens Forsvar. Kort før havde Jens Juel
paa Grund af Sygdom nedlagt Kommandoen - han døde
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i øvrigt 14 Dage efter -, og denne var bleven overdraget til
den 22 aarige U. C. Gyldenløve. hvem man dog medgav Admiral Paulsen og Deputeret, Etatsraad Oluf Hansen, til Raadgivere.
I Holsten gik Felttoget imidlertid uheldigt, den danske Hær
maatte opgive Belejringen af Tønning og helt og holdent kaste
sig over Defensiven; Chancen for at afgore Felttoget, inden
andre Magter kunde blande sig deri, var saaledes ikke mere
til Stede, og just nu indtraf Efterretninger om, at EnglandHolland vilde optræde under Vaaben som Garanter for Altonaerforliget. Kong Wilhelm III, der herskede over begge
disse Riger, var optaget af det spanske Tronfølgerspørgsmaal
og vilde fremfor alt undgaa, at en alvorlig Kamp udbrod i
Norden, idet den kunde brede sig vesterpaa og kuldkaste
de med Frankrig om det russiske Spørgsmaal trufne Aftaler.
Sidst i Maj løb den engelske Flaade ud, men først 10 / G havde
den dog forenet sig med Hollænderne og givet sig paa Vej
- 10 engelske og 1 lollandske Linieskibe under Admfral
Sir George Rooke og Luitnant-admlraal van Almonde, med
Ordre til at iværksætte Foreningen med den svenske Flaade
for ved dette Tryk at tvinge Danmark til at indstille Fjendtlighederne.
Omtrent samtidig med den engelske Flaades Afsejling gik
Gyldenlove til Søs med 29Linieskibe, 12Fregatter samt 8 Smaaskibe og Brandere. Hans Ordre lød paa at lægge sig for Karlskrona og slaa eller blokere Svenskerne. Dette havde Jens
Juel inden sin Dod fremsat som Flaadens Maal og udtalt, at
saafremt man ikke var i Stand hertil inden den allierede
Flaades Ankomst, kunde man lige saa godt begynde Fredsunderhandlingerne med det samme.
Gyldenløves Flaade løste ikke sin Opgave til Trods for, at
den svenske Flaade ikke var sejlklar. Man vovede ikke et
Angreb paa Karlskrona. Grundene hertil var dels Kongens
Fraværelse i Holsten og den deraf følgende Ubestemthed hos
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den i København efterladte Regering, dels Flaadeførerens
Ungdom i Forbindelse med Raadgivernes og Krigsraadets
evindelige Overlægninger. Endvidere manglede det til et saadant Angreb skikkede Materiel - Bombarderfartøjer og Brandere - , hvis sene Udrustning blev lagt Admiral Judiehær til
Last. Inden en Beslutning var truffen, sendte da Kongen
ved Efterretningen om den allierede Flaades Afsejling Ordre
til Gyldenløve om ufortøvet at falde tilbage paa Sundet og
holde sig paa Defensiven. Da der, som det vil ses, endnu
gik 3 Uger, inden den engelsk-hollandske Flaade ankom,
havde der imidlertid været rigelig Tid til Angrebet, men at
lede Flaadeoperationerne ud for Karlskroria fra Hovedkvarteret i Holsten var naturligvis en Umulighed, og Forsøget
herpaa - i Stedet for at give Flaadeføreren frie Hænder fik saaledes den største Indflydelse paa hele Krigen.
27 / .
ankrede den allierede Flaade ved Gilleleje; Gyldenloves Flaade laa da paa Disken, og han sendte straks Meddelelse til de allierede om, at ethvert Forsog paa at passere
Sundet vilde blive tilbagevist med Magt. Gyldenløve gjorde
samtidig klar til Kamp, og da hans Flaade var 500 Kanoner
stærkere end den allierede og - skont hemmet en Del af
daarlig Sundhedstilstand - i det hele veluddannet, anmodede han Kongen om Tilladelse til at tage Offensiven inden
Svenskernes Ankomst. Tilladelsen blev imidlertid ikke givet
af politiske Grunde. Dette var utvivlsomt yderst uheldigt,
og Begivenhedernes Gang beviste Rigtigheden af Jens Juels
Ord; Situationen var i Virkeligheden fortvivlet. Vitae man
ikke give efter i det holstenske Spørgsmaal - og det vilde
man ikke -, betød det Kamp, og Slaget burde da absolut
være slaaet nu, særlig da Sjælland og København var ganske
forsvarsløse, og da Gyldenløves Flaade end ikke som .fleet
in being" var stærk nok overfor de engelsk-hollandsk-svenske Flaader -, der oven i Købet havde en svensk Operationshær i Skaane som Rygstød. Havde man taget Slaget nu,
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vilde Gyldenløves Flaade sikkert have sejret, og om den end
vilde være bleven haardt medtaget, vilde den dog støttet paa
sin Basis i København - om ikke andet - saa dog have
været i Stand til at afværge en Landgang paa Sjælland.
Som nævnt fik Gyldenløve imidlertid Ordre til at holde
sig uvirksom, og Chancen gik tabt, thi 7/7 ankrede den svenske Flaade ved Dragør, 38 Linieskibe (ca, 2500 Kanoner) og
8 Fregatter under Kommando af Admiral W achtmeister,
Flagskib "Kong Carolus" (108).
Saa snart Gyldenløve erfarede dette, lettede han og ankrede
nordenfor Middelgrunden, men umiddelbart efter lettede de
allierede og ankrede paa Disken efter Udveksling af Salut
med Kronborg.
Samtidig hermed indtraf der Ordre fra Kongen, at Gyldenløve skulde lægge sig i den nordlige Del af Hollænderdybet
for at hindre Svenskernes Gennemsejling - og eventuelle
Landgangsforetagender. Overfor de allierede skulde han forholde sig afventende.
Admiral Wachtmeister vovede overfor disse Foranstaltninger ikke en Forcering af Kongedybet og Hollænderdybet
men overvejede Muligheden af at lægge Vejen gennem Flinterenden. Dette Farvand var næsten fuldstændig ukendt og
aldeles uafmærket, hvorfor Wachtmeister lod det rekognoscere og delvis afmærke. Opskræmmet herover forsøgte Gyldenløve at faa Spærringsmateriel, men Regeringen i København afslog dette under Henvisning til det fremrykkede Tidspunkt. Wachtmeister tøvede imidlertid med Forceringen, han
sendte ganske vist sine 6 dybest stikkende Skibe hjem, men
føst efter en yderst skarp Skrivelse fra Kong Karl XII vovede
han Forsøget og udførte det virkelig ogsaa 14./ 7 med stor Dygtighed og med faa Uheld. Overfor de tre nu forenede Flaader
- 52 Linieskibe - faldt Gyldenløve tilbage paa København
og gjorde sig rede til at deltage i Stadens Forsvar.
Efter nogle Dages Forhandlinger mellem de tre allierede
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Flaaders Admiraler besluttedes det at gaa angrebsvis til Værks
mod København. Englænderne og Hollænderne ydede dog
kun modstræbende deres Bistand; deres Instruktioner tog kun
Sigte paa Udøvelsen af et Tryk i Modsætning til Wachtmeisters, der gik ud paa et kraftigt Angreb, og som stadig indskærpedes ved Skrivelser fra Kongen. Ikke en Gang en fælles Overkommando kunde man enes om, og overfor Gyldenløves Flaade
der var bleven forstærket med 6 Bombarderfartejer og 4 Galioter - og passive Spærringer i Havnen
havde det Bombardement, hvorom man endelig enedes, kun
ringe Virkning. Som Følge af den ejendommelige Situation
gik Handelen uforstyrret sin Gang, Embargo i København
anvendtes ikke, og engelske og hollandske Skibe erlagde Øresundstold. Afgorelsen saa da ud til at være langt borte, da
Karl XII greb ind og ved energiske Forestillinger bevægede
Booke og Almonde til at yde deres Hjælp til Overforsel af den
i Skaane samlede Hær, efter at et ny Bombardement Natten
mellem den 26de og 27de August ej fie1ler havde hidført nogen Afgørelse.
Efter en Rekognoscering af Kysten valgte man Strækningen fra Tibberup Mølle til Humlebæk til Landgangssted. En
mindre svensk Eskadre skulde ankre i en Halvkreds klos til
Kysten og tage det høje Terræn bag den smalle Forstrand
under Ild. Ilden skulde vedligeholdes over Hovedet paa Fartøjerne, medens Fløjene ved at skyde gennem Slugterne skulde
hindre Forsvaret i at samle sig bag Bakkerne. Alle Flaadens
Fartøjer samledes og ordnedes omhyggeligt efter Vaabenarter
og Regimenter i Ildlæ af Skibene for paa et givet Signal
at bryde gennem Skibsliniens Midte og ro mod Land.
Gyldenløves Eskadre vovede ikke noget Udfald, da Landgangen sattes an den 4de August om Morgenen. Da de allierede stadig laa foran København med Overmagt, sendte man
kun en halv Snes Fregatter og Snauer op langs Kysten for at
gøre et Flankeangreb, men dette afvistes hurtigt. Landgangen
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gennemførtes derfor op ad Dagen. Modstanden i Land var
kun ringe, da Københavns lidet energiske Kommandant ikke
vovede at detachere nogle Afdelinger til Afværgelsen.
Svenskerne fik saaledes Tid til at sætte sig fast og forstærkede i de følgende Dage deres Hær til ca. 10000 Mand.
I København beredte man sig af alle Kræfter paa Forsvar,
men inden noget Angreb rettedes paa Byen, gik Frederik
IV ind paa Garantimagternes Fordringer, der heldigvis Sveriges naturligvis undtaget - ikke gik højere end Opgivelse
af de gottorpske Fordringer. Freden kom da let i Stand i
Traventhai 18de August 1700.
Kun modstræbende var Karl XII gaaet ind paa Fredsbetingelserne, men der var i Virkeligheden intet andet at gøre.
Den svenske Hær paa Sjælland inanglede Belejringsartilleri
og Forraad, den stod og faldt følgelig med Herredømmet
paa Soen, og dette var det yderst usikkert, om den svenske
Flaade alene vilde v e i Stand til at hævde. Af Wachtmeis ters Skibe var s
mange dels havarerede, dels sendt
hjem, at den svenske Flaade ikke mere var den danske Flaade
overlegen, særlig da denne sidste var frisk og havde sin Basis
ganske nær. Overraskende hurtigt endte saaledes Krigen,
men dette skyldtes ogsaa udelukkende den engelsk-hollandske
Flaade; var denne ikke kommen 'til Stede, havde Kong Frederik IV Ret til at stole paa, at Flaaden alene kunde dække
øerne. Foruden at Ledelsen, da Uvejret brød løs, ganske
manglede Kraft og Beslutsomhed, viste den sig ogsaa mærkelig uforudseende og regnede aldeles ikke med de allierede
Flaader. Ligeledes undlod man ganske at benytte de gode
Chancer, Gyldenløves Flaade havde ved sin Position paa de
indre Linier. Paa den 'anden Side maa det erindres, at det
var at anse for givet, at England-Holland ikke vilde gaa
m virkelig Krig med Danmark. Hensigten var kun at udøve
et Tryk paa Magterne i Norden, af hvilke de ansaa Danmark
for Urostifteren, og de var lige saa villige til at gribe ind mod
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Sverige, saafremt Karl XII havde tovet med at slutte Fred.
Og sidst men ikke mindst svigtede Danmarks Forbundsfæller
fuldstændig.
Efter Freden vendte Karl XII sine Vaaben mod Sachserne
og mod Russerne, der stod i Østersøprovinserne - Sachserne
ved Riga og Russerne foran Narva. I Stand til at vælge sit
Landingsst~d, hvor det var fordelagtigst, overførte Flaaden Operationshæren til Pernau og skød den saaledes ind
imellem de to Fjender. Snart havde Karl XII undsat Narva
og var fra Sejr til Sejr draget sydpaa, overladende en mindre Hærstyrke Forsvaret af Østersøprovinserne; 1706 tvang
han Kurfyrsten til at opgive Polen, hvilket Land Karl XII
ved Freden i Altranstådt paatvang en Konge i 'Stanislaus
Leszinsky. Først 1707 brød han op for at begive sig mod
Rusland.
Peter den Store havde benyttet den Frist, der var levnet
ham, med stor Dygtighed. Klart indsaa han, at saavel Sveriges som Ruslands Magtstilling i Østersøprovinserne afhang
af Herredømmet paa Søen, og han havde derfor sat al Kraft
ind paa Skabelsen af en Flaadestation jævnsides med, at
han paa Søer og Floder lod bygge mindre Krigsskibe og Galejer. Herved blev han i Stand .til at hævde Herredømmet
over Ladogasøen og kunde 1703 erobre de faste Pladser ved
Nevaen og Peipussøen, hvoraf snart fulgte Narvas Fald 1704
og Dorpats samme Aar.
Finansernes slette Tilstand i Sverige tvang Regeringen
til at indskrænke Flaadeudrustningerne til det mindst mulige,
og dette i Forbindelse med Karl XII's fejlagtige Værdsælteise
af Ruslands Maal og Midler gjorde, at man først alt for sent
forsøgte at genvinde det tabte. Flaadeekspeditioner udsendtes for at fravriste Russerne Herredømmet paa Nevaen men
forgæves, og da Karl XII selv brød op fra Sachsen for at
ramme Rusland, forte han Stødet ind imod Ruslands Hjerte,
hvorved han afskar sig fra al Forbindelse med sit Land i
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Stedet for at søge Forbindelse med Flaaden ved .at gaa til
Østersøprovinserne. Ved Poltava 20/. 1709 led Svenskerne et
knusende Nederlag, og Karl XII selv maatte flygte til
Tyrkiet.
Alt imedens Karl XII færdedes i Polen og Sachsen, havde
den danske Regering med spændt Opmærksomhed vogtet paa
en ·Lejlighed til at gribe ind. Thi man ventede og haabede
paa en ny Krig af de samme Grunde som, Aar 1700, men
vovede ikke at begynde, saa længe Svenskerne stod i Sachsen
og Pommern. De to forbundne Magter, Sachsen og Rusland,
bestræbte sig af al Magt for at ophidse Danmark, hvis Flaade
særlig Peter den Store forstod at værdsætte. Da kom Vendepunkterne, først Østersøprovinsernes delvise Erobring, dernæst Peter den Stores Fremgang i Rusland og sluttelig Karl
XII's Fremstød mod dette sidste Land. Frederik IV udnyttede dette til at afslutte Forbund med Sachsen, men Forbund
med Rusland undlod man at afslutte før efter Slaget ved
Poltava. Ruslands Stilling var efter dette Slag imidlertid saa
betydelig forbedret, at Danmark langt fra opnaaede de gunstige Betingelser, der kunde være erhvervede før - bl. a.
bandt Rusland sig ikke "til at yde nogensomhelst Subsidier.
28/10 1709 udstedte da endelig Danmark sin Krigserklæring, bygget paa en Del ret intetsigende Klagepunkter. Sandheden var dog klar for alle. Danmark havde ventet paa en
for Sverige ugunstig Situation "til at faa ordnet det gottorpske Spørgsmaal og til at generhverve de skaanske Provinser.
I det fjerne dæmrede "Dominium maris baltici".

d. Danmarks anden Deltagelse i den store nordiske Krig
("Elleveaarskrigen", 1709-1720).
I de forløbne Aar havde Danmark styrket sin Forsvarsevne i ikke ubetydelig Grad. Hæren var bleven forstærket
ved Oprettelsen af en national Landmilits, Flaaden ved Ny-
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bygning af 10 Linieskibe, saaledes at dens hele Styrke beløb sig til 40 Linieskibe. Ved ny Indrullering var et udmærket
søvant Mandskab bragt til Veje, og Hvervning var som Folge
heraf taget belydeligt af. Men ogsaa Sverige havde forøget
sin Flaade ved Nybygninger, saaledes at den talte 49 Linieskibe; men i endnu højere Grad end Danmark manglede
Sverige Penge til deres Udrustning. Goteborg var bleven
stærkt udvidet som Flaadestation, men hverken denne eller
den nyanlagte Basis , Karlskrona, var befæstet mod Landsiden.
Trods de svære Tab i Rusland viste Sverige sig dog hurlig
som en farlig Modstander, der ved Folkets utrolige Offervillighed saa at sige stampede Hære op af Jorden. Danmarks
Haab om i første Omgang at faa kastet Sverige til Jorden
glippede hurtigt, særlig da man ikke var virkelig krigsberedt.
1709

1710

Da Krigens Hovedmaal var at generhverve de skaanske
Provinser, faldt det af sig selv at begynde Krigen her; tilmed var en Landgang nem at iværksætte, da Skaane omtrent
var blottet for Soldater. 12/'11 1709 overførte Flaaden uden
Modstand 15000 Mand Lil Raa samtidig med, at et Indfald
forberedtes fra Norge. Det lykkedes vel Skaanes energiske
Guvernør, Grev Magnus Stenbock, at skabe en Hær, men
foreløbig var den naturligvis ikke i Stand til at angribe. Da
den svenske Karlskronaeskadre ej heller var kampklar, tog
den danske Flaade under Gyldenløve efter Hærens Overførsel
Station i Køge Bugt for at observere Svenskerne og afbryde
Skaanes Forbindelse med Tyskland. Dette sidste mislykkedes
dog, dels fordi Flaaden lagde op i Begyndelsen af December,
og dels fordi den langtfra gik energisk Lil Værks.
I Januar Maaned fortsatte den danske Hær sin Fremrykning og naaede hurtigt frem til Kristiansstad. Indfaldet
fra Norge var imidlertid strandet, og Svenskernes Styrke voksede herved indirekte, idet den nu ikke skulde operere med

2 Fronter samtidig, saaledes at man paa dansk Side opgavTanken om et Fremstød mod Karlskrona og gik tilbage til ,
Helsingborg. IO/a blev Hæren her slaaet af Stenbock, og Resterne overførtes derpaa til Sjælland. Et Angreb fra Gøteborgeskadren ventedes, og en mindre Flaadestyrke anvendtes
derfor til at dække Overførselen, der ogsaa fuldførtes uden
Forstyrrelse.
Efter Afslutningen af dette Felttog kunde der for længere Tid ikke være Tale om videre Operationer til Lands, '
da begge Magters Hære var udmattede. Til Søs forelaa der
derimod store Opgaver ved henholdsvis at afbryde og opretholde Sveriges Forbindelse med Omverdenen. Den svenske
Flaade kom dog først til Søs sent hen paa Efteraaret i Modsætning til den danske, der formeret i en Kattegats- og en
Østersøeskadre var i Søen paa Foraaret, Disse Styrker var
imidlertid utilstrækkelige til deres Hverv, dels da deres Udrustning var slet, dels da der vrimlede af svenske Kapere
overalt i Farvandene. Dog medvirkede de til at forhindre
Svenskerne fra at sende Tropper til Østersøprovinserne, hvor
derfor Riga, Reval og Pernau samt senere hele Sydfinland
erobredes af Russerne.
I Juli forstærkedes imidlertid Østersøeskadren til 25 Linieskibe, og Generaladmiral U. C. Gyldenløve hejste sit Flag
paa "Elefanten". Denne betydelige Styrkes Kampkraft var
dog væsentlig forringet, dels fordi Materiellet var i daarlig
Stand grundet paa Pengemangel, og dels fordi Personellet
var utilstrækkeligt og stærkt medtaget af Sygelighed - i
Slutningen af August havde Flaaden saaledes ca. 2600
syge. Tillige var Provianteringen ikke velordnet - Øllet var f. Eks. fordærvet -, og Gyldenløves idelig genta~e
Anmodninger om Bedring stødte atter og atter paa Pengemangelen hjemme. Som Følge heraf udrettede Flaaden ikke
store Ting men var dog en alvorlig Trusel for Karlskronaflaaden og hævdede det danske Herredømme i Østersøens
Nordens Søkrfgshtstarie.
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vestlige Del. I den østlige Del kunde den ikke optræde, før
den svenske Hovedstyrke var nedkæmpet eller blokeret, og
herpaa gjordes intet virkeligt Forsøg.
De store Resultater, Zaren havde naaet, bevirkede dog,
at Danmark nu kunde vente Hjælp fra den Kant. Et Hærkorps paa 6000 Mand, liggende i Vestpreussen, stilledes til
Danmarks Disposition, og den danske Regering traf Foranstaltninger til dets Overforsel for dermed at forstærke Hæren
og genoptage Angrebet paa Skaane. En stor Transportflaade
gjordes klar i København, og Gyldenlove fik Ordre til at
dække Overførselen trods sine Indvendinger imod det vovelige ved Foretagendet, idet den svenske Karlskronaflaade ikke
var ødelagt.
14/ 0 afsejlede den danske Flaade men led saa meget af
Storm, at den faldt tilbage paa Køge Bugt fulgt af Halvdelen
af Transportflaaden - den anden Halvdel havde søgt Danzig. Denne sidste søgte snart efter hjem under Dækning af
2 danske Krydsere, idet man opgav hele Transportplanen.
Imidlertid var den svenske Karlskronaflaade bleven klar, og
underrettet om den danske Flaades Uheld lob den ud, 21
Linieskibe (1530 Kanoner) og 3 Fregatter stærk, l /IO under
General-Admiral Hans Wachtmeister.
Kampen i Køge Bugt

4/ 10 1710 (se Plan 4).
Gyldenloves Flaade, 26 Linieskibe (1742 Kanoner) og
5 Fregatter, laa uden Orden til Ankers paa Køge Bugt indenfor Juels Grund med Transportskibene længst inde.
Efterretningstjenesten svigtede ganske, og Gyldenløve antog derfor den svenske Flaade for de fra Danzig ventede
Transportskibe. Da han var bleven klar over sin Fejltagelse, gjorde han Signal for at kappe og krydse op mod
Fjenden, der for en frisk SO snart styrede ind midt i
Bugten og nu drejede til Vinden over Styrbord. Kort efter
vendte Svenskerne "alle paa een Gang" og stævnede der-
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efter paa en NOlig Kurs op imod Amagers Sydspids
til Luvart af den opkrydsende danske Flaade. Paa Grund
af den stive Luft maatte Vendingerne foretages for Vejret,
hvorfor kun de paa Ankerpladsen østligste Skibe kunde
naa ind paa Skudafstand, blandt disse "Dannebrog" (90),
Kommandør Ivar Hvitfeld. Om Bord paa dette Skib befandt sig tillige den Deputerede i Kommissariatet, Etatsraad Oluf Hansen. Knap havde "Dannebrog" begyndt
Kampen, før der udbrød Ild om Bord - vistnok hidrørende fra Skibets egne Kanoner. Snart stod Krydstoppen i lys Lue, og Ilden forplantede sig forefter; den
eneste Udvej, der var - at holde af og sætte paa Land -,
vilde Hvitfeld ikke gribe; da han derved bragte den øvrige
Flaade i Fare, og han valgte derfor at ankre, hvorved han
ogsaa kunde haabe at begrænse Ilden, naar Skibet svajede
vindret. Medens "Dannebrog" - stadig kæmpende - stod
i Flammer, forsøgte flere danske Skibe at bringe Hjælp,
deriblandt "Havfruen", Kommandør C. T. Sehested, men
inden dette lykkedes, sprang "Dannebrog" i Luften. Af
Skibets 550 Mand reddede kun 3 sig i Land i Skibets
Jolle.
Til videre Kamp kom det ikke, da Svenskerne kort
efter vendte for Landgrunden og stod sydpaa. To af de
svenske Linieskibe kom imidlertid paa Grund, idet de
nægtede at stagvende, og maatte halse rundt. Under den
tiltagende Kuling, der snart var en halv Storm, vilde
Wachtmeister ikke angribe men ankrede NO for Stevns.
Gyldenløve opgav da Forsøgene paa at krydse op og ankrede i Læ af Svenskerne. Næste Dag stod Kulingen endnu
frisk, og de to strandede svenske Linieskibe, der var tagne
under Ild fra Amager, blev da forladt af deres Besætninger, der stak Ild paa dem, hvorefter de sprang i Luften.
Paa Grund af den haarde Kuling forblev begge Flaader
til Ankers, og 8ho observerede man de fra Danzig tilbage15*
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vendende Transporlskibe. Det lykkedes Svenskerne at erobre en Del af dem, hvorpaa Wachtmeister lettede og
gik til Karlskrona. Kort efter lagde begge Flaader op for
Vinteren.
Skønt Gyldenløves Flaade i Tal var den svenske overlegen, var den dog i en saa medtagen Tilstand - nogle
Skibe havde Nødmaster, andre skørede Undermaster -,
at han med sine medtagne Besætninger vistnok handlede
rigtig i at holde sig paa Defensiven efter Kampen. Wachtmeister derimod havde alle Chancer for at tilføje Fjenden
et alvorligt Nederlag - Luvstilling, friske Folk, veludhalede Skibe og en overrumplet og uordnet Modstander -,
og Undladelsen heraf er ganske uforklarlig. -

1711

I Norge havde der været stationeret en mindre svensk
Eskadre, over hvis lidet energiske Optræden Statholderen,
Baron Løvendal, i høje Toner beklagede sig, da Gøteborgeskadren gjorde Handelen stor Skade - de svenske Krydsere
og Kapere havde blandt andet taget over Hundrede Priser. Løvendal udkastede Tanken om en særlig norsk Flaadeafdeling, baseret paa en dansk Stamme, hvilken Tanke
delvis blev optaget og gennemført som den "norske Søarmatur".
Kampen var forbi for dette Aar; Resultaterne havde været
ringe paa begge Sider under stærk Indflydelse af Pengemangel og usikker Overledelse. Den danske Flaades Udrustning
havde dog været utilladelig slet, og det lykkedes ikke at paapege de virkelige Ophavsmænd hertil. Ganske vist afskedigedes Holmens Chef, Admiral von Stocken - en Handling,
der imidlertid neppe var retfærdig -, og afløstes af Admiral
Judichær.
Næste Aar 1711 stod begge Lande i Pestens Tegn. Over
Sverige nærmede denne Fare sig, og trods streng Indespærring var snart Sjælland angrebet; alene København mistede
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i af sine Indbyggere. Udrustningerne paa begge Sider stilledes da i Bero af sig selv, og da de genoptoges, var der tilkommet et nyt Moment, hvorved Krigsskuepladsen forlagdes
til Pommern fra Skaane.
Efter Slaget ved Poltava var Karl XII flygtet til Tyrkiet,
hvor hans Anstrengelser for at formaa dette Rige til et Angreb
paa Rusland sluttelig kronedes med Held. Som Led i Kongens
Planer skulde en svensk Hær fra Pommern rykke ham i
Møde, men herved omstyrtedes den Neutralitet, den svenske
Regering Aaret før havde opnaaet for Pommern, en Provins
man ikke mente at kunne forsvare og som man derfor greb
Lejligheden til at sikre ved at forpligte de der staaende Stridskræfter til Uvirksomhed.
Tyrkernes Angreb kom imidlertid ikke til at svare til de
Forventninger, Karl XII havde næret. Zaren og hans Hær
kom ganske vist i stor Fare men reddede sig ved Freden i
Hussi 1711; mod Pommern rettede imidlertid straks Danmark, Sachsen og Rusland deres Angreb.
Sent var man paa Færde, og den danske Hærs Opmarch
gik tilmed langsomt. Ej heller Flaaden var til stor Hjælp,
saa meget var den sat tilbage af Pesten og Pengemangel.
Imidlertid indesluttedes dog Stralsund og Wismar fra
Landsiden, men den søværts Forbindelse lykkedes det ikke
at afskære; heller ikke formaaede Flaaden at medvirke til
et Angreb paa Rugen og lagde sluttelig op i Begyndelsen af
December. Kun en lille Eskadre paa 6 Linieskibe forblev i
Søen til Konvojering af Krigsmateriel til Pommern.
Under disse Omstændigheder lykkedes det Wachtmeister,
der endelig havde faaet Slagflaaden udrustet, at overføre 4000
Mand Tropper paa sine 24 Linieskibe til Stralsund og senere
undsatte en anden Eskadre, under Viceadmiral Wattrang,
Wismar, uden at den lille danske Styrke kunde forhindre
det. Kort efter hævedes Belejringen af begge Byer, og Hæren
gik i Vinterkvarter.
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Aarets Felttog havde saaledes intet Resultat bragt, og
særlig havde Flaaden svigtet. Meget af dette skyldtes ganske
vist Pesten og Pengemangelen, men meget skyldtes ogsaa
uheldig Indgriben fra Kongens Side, idet Flaadeførerne dels
stilledes overfor uløselige Opgaver, dels ikke fik frie Hænder
til Operationerne. Et Felttog fra Norge, der havde gode
Chancer for at lykkes, maatte saaledes opgives, da det stod
og faldt med Herredømmet paa Soen, og dette var det ikke
muligt at opretholde, da Eskadren reduceredes efter Kongens
Ordre. En Kommission, der nedsattes for at undersøge Grunden til Flaadens uheldige Optræden, fik intet Resultat, rimeligvis fordi dette vilde have peget opad mod Kongen.
1712

Fjernt fra sit Rige vedblev Karl XII i Bender at lægge
Planer til nye Felttog. Vel var det første Forsøg paa at rette
et afgorende Stod mod Zaren strandet, men det lykkedes atter
at ophidse Tyrkerne mod Russerne. Karl XII beordrede da
en Hær overført fra Sverige til Pommern for at foretage et
Fremstød, og til Trods for. at Tyrkerne i April atter sluttede Fred med Rusland, fastholdt Kongen dog Ordren til
Troppernes Overførsel. Krigsskuepladsen blev atter Pommern, men den danske Regering vilde nu denne Gang først
erobre Bremen og Verden; dette var dels en let Opgave, dels
et godt Kort paa Haanden ved Fredsslutningen. Stralsund,
hvis strategiske Betydning var klar, sku Ide da erobres af
Sachserne og Russerne med Hjælp af den danske Flaade og
af det danske Belejringsartilleri; til Gengæld skulde Sachsernes Artilleri ad Elben tilføres den danske Hær.
Den danske Flaades Opgave blev da først og fremmest at
hævde Herredømmet i Østersøen og Nordsøen, og man udrustede dertil to Eskadrer. De første Krigsbegivenheder kom
til at foregaa i Kattegat. Den danske Søstyrke her stod under
Schoutbynacht Wilster og talte 3 Linieskibe og en Del Fregatter (af hvilke 3 var russiske) og Snauer, medens der i
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Gøteborg laa 5 Linieskibe, en Del Fregatter, Snauer og Skærgaardsfartøjer under Kommando af den energiske Schoutbynacht Lewenhaupt. Da denne forberedte et Udbrud, og da
de danske Krydsere - hvoriblandt Snauen "Ormen", Chef
Løjtnant Peder Wessel - havde Moje med at holde de
svenske Kapere i Tømme, besluttede man sig til at forstærke
den danske Eskadre med 3 Linieskibe. Inden disse var ankomne, afsejlede under Wilsters Sygdom Kommandør H.
KnofI med en lille Eskadre paa Konvoj ekspedition. Medens
denne, der efter at have faaet Forstærkning bestod af 1 Linieskib, 4 Fregatter og nogle mindre Fartøjer (i alt 185 Kanoner),
laa til Ankers ud for Fladstrand for -at samle Konvoj, meldte
KnofI's Krydsere en overlegen fjendtlig Eskadres Opsejling.
Paa Grund af Stille og Strøm imod kunde KnofI ikke komme
bort og blev da angreben til Ankers af 4 svenske Linieskibe
og 3 Fregatter (i alt 288 Kanoner) under Kommando af Schoutbynacht Sjøblad. For en OSOlig Brise stævnede Svenskerne
ned paa de luvarteste danske Skibe og koncentrerede paa
disse, hvorefter de vendte ved Kontremarch og defilerede ned
langs den danske Linie; de danske Skibe led en Del - et kom
i Drift - , men Svenskerne fornyede ikke Kampen, hvorfor
KnofI uhindret kunde føre sin Konvoj i Havn.
Kort efter løb Goteborgeskadren atter ud, denne Gang under Lewenhaupt selv, med en Konvoj. En underlegen dansk
Styrke, 3 Linieskibe og 3 Fregatter, vovede ikke at optage
Kampen men faldt tilbage paa Hovedstyrken i Staværn. Endelig, efter flere Uheld, stak Wilster i Søen med hele sin
Styrke, 5 Linieskibe, 7 Fregatter og mindre Skibe, men medførende en Konvoj. Skont Wilsters Krydsere rapporterede
Fjendens Opsejling, optraadte Wilster, der laa ved Skagen,
saa energiløst, at det lykkedes Lewenhaupt 1/7 at naa ind til
Gøteborg med en meget værdifuld Konvoj ved at knibe klos
til Norske-Kysten. Wilster blev herefter hjemkaldt, Lewenhaupt derimod udnævnt til Viceadmiral.
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Efter disse Tildragelser ophørte Kampene i dette Farvand,
idet begge Magter trak deres større Skibe ned til Hovedkrigsskuepladsen. Konvojeringen fortsattes da med mindre Skibe,
blandt hvilke stadig "Løvendahls Galej", Løjtnant P. Wessel, udmærkede sig.
I August begyndte Operationerne i Nordtyskland; 7/0 faldt
allerede Fæstningen Stade, og dermed var Bremen og Verden
i Danmarks Hænder - med Stralsunds Erobring trak det derimod i Langdrag. Sidst i Juli var Viceadmiral C. T. Sehested
afsejlet hertil med et fladgaaende Linieskib "Ditmarsken", 4
Fregatter, 3 Skytsskibe og et Bombarderfartøj foruden en Del
Smaaskibe (i alt med 172" Kanoner). Da flere af Skibene maafle
sejle "armerede en flute", eskorteredes Eskadren af en anden
Eskadre under Viceadmiral Barfod og ankom 27/ 7 ud for Greifswalder Bodden. Herredømmet over dette Farvand var af afgørende Betydning for begge Parter, og Svenskerne havde
derfor forstærket deres Eskadre, saaledes at den nu talte en
halv Snes fladgaaende Fartøjer med ca. 180 Kanoner. Ind til
Greifswalder Bodden førte to Løb, Nydyb og Østerdyb. Nydyb
var bredere og lettere at besejle end det krogede Østerdyb. og
mellem Rugen og Ruden havde Svenskerne lagt deres Linie,
støttet paa en Skanse i venstre Fløj, og tillige forsænket Farvandet med Vrag og blinde Ankere. 31/7 om Morgenen var
Sehested klar til Angreb, og begunstiget af en heftig Byge, der
fik et Par af de svenske Skibe i Drift, varpede han sig klos
ind til Fjenden med de tre fladbundede Skytsskibe, men trods
Svenskerne led meget, veg de dog ikke. Da Vinden var NV,
kunde Sehested ikke foretage en Forcering, hvorfor Kampen
ophørte om Aftenen. Da Vinden ej heller føjede sig om Natten, og da Svenskerne forsænkede Løbet yderligere, saa de
sværere Skibe ikke kunde komme dem paa Livet, foretog Seheste d en omgaaende Bevægelse med Skytsskibene og nogle
af de mindre Skibe 2/ 8 gennem Østerdyh, medens han selv
med Hovedstyrken fastholdt Fjenden i Nydyb. Herved tvang
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han endelig 5/ 8 den svenske Eskadrechef, Kommandør Henck,
til at opgive den lange Forsvarslinie og gaa tilbage til Palmerort; snart var Nydyb ryddet, og Eskadren kunde holde ind
paa Greifswalde Red. Alt var saaledes klart, og 19/8 ankom
Belejringsartilleriet, eskorteret af . Gyldenløves Eskadre, men
Tiden spildtes "med endeløse Forhandlinger mellem Zaren og
de andre allierede - væsentlig fordi denne første var lidet
interesseret i Stralsunds Erobring. Gyldenløves Eskadre - 16
Linieskibe - havde imidlertid underlagt sig Zaren og fik nu
Underretning om, at en svensk Ekspedition var under Forberedelse, idet Karl VII, trods at alt Samvirke med Tyrkerne
uigenkaldelig var strandet, havde fastholdt den en Gang givne
Ordre. Dette foranledigede Gyldenløve til at gaa tilbage og
indtage en afventende Stilling ved Bornholm.
Efter næsten overmenneskelige Anstrengelser og med Opbydelse af Befolkningens sidste Kræfter var det lykkedes General Magnus Stenbock at samle ca . 1ססoo Mand med et betydeligt Tros og Transporlmateriel, ligesom den gamle og nu
svagelige Generaladmiral Wachlmeister havde faaet udrustet
en Flaade paa 24 Linieskibe og 3 Fregatter (med i alt 1746
Kanoner) . Det var Wachlmeisters Opgave at slaa eller blokere
den danske Flaade, hvorefter da Troppetransporten skulde
iværksættes.

Stenbock og Wachtmeisters Undsætningsforsøg.
3/" afsejlede Wachtmeister til Bornholm, hvor han af
sine Krydsere havde erfaret, at den danske Styrke opholdt
sig. Gyldenløve, der laa til Ankers Vest for Øen, da Svenskerne nærmede sig, lettede straks og holdt paa Frontorden
- med Bidevindskursen som Retningslinie - for en frisk
østlig Brise op mod Falsterbo. Gyldenløves Flagskib "Elephanten" maatte gaa med Mærssejlene paa Rand for at
holde Linie med de sletteste Sejlere, men det lykkedes dog
at bevare Forspringet, saaledes at kun nogle Smaafartøjer
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erobredes af Svenskerne. Medens Gyldenløve ankrede for
Natten ved Falsterbo, gik Wachtmeister til Ankers ved
Møn. Næste Dag lettede begge Flaader, den danske
ankrede ved Dragør uhindret af Svenskerne, som ikke
kunde lægge Falsterbo Rev op. Gyldenløve rettede nu sin
Linie saaledes, at 8 Linieskibe ankrede med Spring klos
til hinanden tværs over Drogden, de øvrige ankrede paa
Linie langs Landgrunden nordenfor. Wachtmeister vovede
ikke at angribe denne stærke Stilling men gav sig i Stedet
for paa Vej med Transportflaaden, der ogsaa " /9 naaede
Rugen uden Uheld og paabegyndte Udskibningen ved
Wittow.
Forstærket med den hjemkaldte Nordsceskadre afsejlede Gyldenløve efter flere Forsinkelser og ankrede ~3/9 ved
Stevns. Flaaden talte da 22 Linieskibe, 6 Fregatter og en
Del mindre Skibe (i alt 1662 Kanoner), Eskadrechefer:
Barfod og Raben. ~3/9 fik Gyldenloves Krydsere Føling
med Fjenden, hvorefter Flaaden gik Sejl og satte Kursen
paa Rugen, hvor den ankom ~7/9' Svenskerne, der laa til
Ankers ved Dornbusch, lettede straks og formerede Linie
nordover for en NVlig Bris; Gyldenløve, der havde Luven, gjorde ligesaa. I de to følgende Dage manøvrerede
Flaaderne imod hinanden, uden at det dog kom til Slag,
men da nu Vinden langsomt skagede sig til SV, lykkedes
det Gyldenløves Flaade i udmærket Orden at holde Luven,
medens Svenskerne endogsaa drev lidt ad Læ. 29 / 9 var den
danske Flaade efter yderligere Krydsning i Stand til at
lægge Wittow op, uden at Wachtmeister, der nu var langt
i Læ, kunde hindre ham deri. Gyldenlove sendte straks
alle sine Krydsere ind mod den svenske Transportflaade,
der langt fra var færdig med at losse, og det lykkedes at
erobre og ødelægge omtrent en Trediedel af disse; Resten
reddede sig ved Flugt. Fortvivlet søgte Wachtmeister at
krydse sig op. Han kom ogsaa den danske Flaade saa
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nær, at han lod sin Avantgarde forcere frem for at stagvende foran om Fjenden og dublere denne, men da Gyldenløve parerede ved ligeledes at lade sin Avantgarde forcere frem, opgav Svenskerne Forsøget, saaledes at Mørket
efter en kort Kamp mellem Avantgarderne skilte de kæmpende Parter. Transportflaadens Skæbne var jo nu beseglet, og Gyldenløve vilde af den Grund ikke vove mere
men nøjes med det vundne. I de paafølgende Dage holdt
begge Flaader over mod Skaane, uden at det kom til
Kamp, og sluttelig skilte den opfriskende Kuling dem ad;
Wachtmeister gik til Karlskrona, Gyldenløve til Køge Bugt.
Gyldenløve naaede saaledes sit Maal at ødelægge og
splitte den svenske Transportllaade, og dette fik den største Indflydelse paa Stenbocks Operationer, men Maalet
naaedes kun ved Wachtmeisters gentagne Fejlgreb og
langtfra i den Udstrækning, som man var berettiget til
at vente . Forst og fremmest burde Wachtmeister, efter
at have fremtvunget den danske Flaades Retræte til Drogden, ikke være gaaet hjem men tværtimod have etableret
Blokade paa Linien Stevns-Falsterho og, saa snart Gyldenløve rorte paa sig, have angrebet ham. Ved at holde
en saadan Blokade skabtes der Transportflaaden den Ro,
som den nu kom saa haardt til at savne, og den var ikke
kommen i en saa yderlig uheldig Stilling paa en aaben
Kyst. Heldigst vilde det under disse Omstændigheder have
været for Svenskerne, om de havde optaget Kampen til .
Ankers, i alle Fald var Wachtmeisters Manøvrer yderst
uheldige. Hans Skibe holdt deres Linie langt slettere end
de danske, der gennemgaaende manøvrerede med stor
Præcision og Omtanke. Svenskerne holdt saaledes daarligt sammen i Morke og tabte i Luven, hvad der var det
uheldigste, der kunde ske. Ingen af de to Flaadeførere var
ivrige efter at levere Slag, begge søgte kun at løse deres
sekundære Opgave - Transportflaadens Ødelæggelse eller
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Forsvar -, og da Wachlmeister ikke engang havde truffet
Foranstaltninger til at faa denne bort, om den blev angrebet, opstod der tilmed Panik. Skibene søgte ikke Læ hos
Wachtmeister, haabende paa bedre Tider, men gik direkte til svenske Havne, hvorved de ufrivilligt forøgede
Gyldenløves Sejr. Paa sin Side benyttede denne ikke en
saa enestaaende Lejlighed til at slaa en Fjende, hvem han
vel stod under i Materiel men var overlegen i Personel.
Muligvis var han dog noget undskyldt heri; der rejstes i
alt Fald Tiltale gennem Søfiskalen mod Viceadmiral Barfod, fordi denne ikke havde angrebet med sin Eskadre;
Barfod blev ganske vist ikke dømt men fik dog ingen aktiv
Kommando senere. Sveriges sidste Haab - Stenbocks Hær, der i Triumf
skulde føre Karl XII hjem til sine Riger - var i en fortvivlet
. Stilling; Stralsund ejede knap, hvad Besætningen selv skulde
leve af, og Landet deromkring var udpint til det yderste.
Der var da for Stenbock intet andet at gøre end at marchere
vesterpaa for at leve, thi paa nye Transporter kunde han ikke
regne, og Vejen sydpaa spærredes af Sachserne og Russerne.
I December slog han ganske vist den fra Holsten fremrykkende danske Hær ved Gadebusch, men hans Stilling forbedredes ikke synderligt herved, da de to andre allierede Hære
fulgte efter ham. Han valgte da at rykke ind i Holsten, hvor
han sluttelig kastede sig ind i Fæstningen Tønning, haabende
paa at kunne ombasere sig paa Havet. Ogsaa dette Haab glippede, da en Eskadre under Viceadmiral Sehested indesluttede
Fæstningen fra Søsiden, og i Foraaret 1713 kapitulerede Stenbock med 11000 Mand. Det var Sveriges andet Poltawa, og
fangen førtes. Stenbock til København.
1713

Efter Stenbocks Kapitulation havde Sverige næsten udtømt sine Kræfter. Det lykkedes dog at samle endnu en Und-
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sætningsekspedition, og Wachtmeister overførte denne til
Hjælp for det stadig belejrede Stralsund, uden at den danske
Flaade kunde forhindre det; den var ganske vist udrustet men
blev holdt tilbage, da Danmark frygtede England-Hollands
Indblanding. Man udbedrede ivrigt Københavns Forsvarsværker - saaledes anlagdes Prøvestenen og Trekroner paa
sænkede Skibe. Sømagternes Indblanding udeblev imidlertid,
men Frygten derfor kom til at præge hele Aaret, idet intet
dansk Angreb rettedes paa Sverige, og idet de allierede efter
Wachtmeisters vellykkede Undsætningsforsøg opgav Belejringen af Stralsund og trak den danske Eskadre bort fra
Greifswalder Bodden.
Behøvede Sømagterne saaledes foreløbig ikke at frygte for
Nordens Ligevægt fra dansk Side, saa fortsattes dog Krigen
i Finland endog med stor Kraft fra Russernes Side, idet
disse efter Kalabaliken i Bender og Karl XlI's Fængsling ikke
mere frygtede Angreb fra Tyrkiet. Den russiske Orlogsflaade
var, takket være Zarens. Fremskuenhed . og den norskfødte
Admiral Cruijs' Dygtighed, allerede en Faktor, der maatte
regnes med, og den havde bestaaet flere Kampe med den svenske Flaadeafdeling i Finske-Bugten, den saakaldte "Nyenske
Eskadre". Russerne havde dette Aar udrustet 200 Galejer og
Skærbaade under Generaladmiral Apraxin samt 7 Linieskibe
og 5 Fregatter under Cruijs; i Revallaa ydermere 3 Linieskibe
og 2 Fregatter. Den søgaaende Flaade overførte Hæren til
Helsingfors, hvorpaa den marcherede vestpaa støttet i venstre
Flanke af Galejflaaden.
Imidlertid ankom den svenske Eskadre - 8 Linieskibe ud for Helsingfors, og 21{7 mødte 3 Linieskibe af denne Styrke
ved Hogland Cruijs' Eskadre, der var paa Vej fra Kronstadt
for aaben Vind til Reval for at forene sig med den derliggende
Styrke. Svenskerne under Konmiandør Raab satte straks
Kurs mod Helsingfors, idet Raab sluttede op til en Kabellængde og svingede Queuen 4 Streger ud. Da Svenskerne til-
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1714

lige prisede Skærgaardssiden saa meget som muligt og vedligeholdt en velrettet Ild, holdt de sig Russerne fra Livet, om
end med stort Besvær, til pludselig Raabs Standerskib tog
Grunden. I Røgen bemærkedes dette ikke af Russerne, og
Raab tog da sin eneste Chance ved at lade Sejlene staa, Virkelig slæbte Skibet gennem Grunden, der heldigvis kun var
en Sandbanke, kom flot og fortsatte, medens det forfølgende,
dybere stikkende russiske Linieskib uhjælpelig ragede fast.
Endnu et russisk Linieskib løb paa Grund men kom flot, og
Cruijs opgav da Jagten. Det først grundstødte Skib maatte
opbrændes.
Men Raabs dygtige Optræden kunde ikke vende Krigens
Gang. Faa Dage efter erobrede Russerne Helsingfors. 5/.
faldt Abo, og efter Foreningen med Revaleskadren var Russerne Herrer til Søs. Den svenske Eskadrechef, Admiral Lilje,
erobrede ganske vist et russisk Linieskib og forhindrede Galejflaadens Fremtrængen ud over Aboskærene, hvorfor Zaren
ogsaa opgav denne By, men mere formaaede han ikke, forinden Vinteren tvang begge Parter til at opgive Søoperationerne.
Da de genoptoges næste Aar, var Finlands Skæbne allerede afgjort ved Slaget ved Storkyro 19 / 2; den svenske Hær
var opreven, og Russerne oversvømmede hele Finland. Ligesaa uheldigt gik det til Søs. Her havde den svenske Flaade til
Opgave at forhindre Fjenden fra at trænge ind i den vestfinske Skærgaard, og den raadede over 15 Linieskibe, 12 Galejer og 3 Skytpramme under Kommando af Admiral Wattrang, der havde taget Station ved Hangøudd.

Slaget ved Hangø 27/7 1714.
Hangøudd er en lang smal Halvø, der paa sit smalleste
Sted, Draget, kun er nogle Tusinde Meter bred. I Skærgaarden Syd for Hango By laa Wattrangs Eskadre til Ankers, i Aboskærene patrouillerede Galejer, og til Søs kryd-
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sede altid en Eskadre paa 6-7 Linieskibe som Forposter. Selve Odden var besat af russiske Tropper; den
russiske Galejflaade - omtrent 200 større og mindre Fartøjer med 20000 Mand - laa under Apraxin ved Tvårminne. Den russiske Hovedstyrke - 16 Linieskibe og 8
Fregatter - havde ikke vovet at :angribe Wattrangs
Eskadre, ligesom denne paa sin Side ligeledes undgik Angreb af Frygt for at blotte saavel Alandsøerne som Vejen
rundt Hangøudd til Aboskærene.
Ved en grundig Rekognoscering overbeviste Apraxin
sig om, at Passagen rundt Udden var spærret, og planlagde da at trække Galejerne over dens smalleste Drag.
Da dette blev bekendt for Svenskerne, delte Wattrang 25 / 1
sin Eskadre. En Deling - 1 Stykskib, 6 Galejer og 2
Skærbaade - under Schoutbynacht Nils Ehrenskold afgik
til Vestsiden af Draget for at tage imod Russerne paa
dette Sted, medens en anden - 8 Linieskibe - under Viceadmiral Lilje skulde angribe Fjenden under Arbejderne
ved Tvårminne, - Selv forblev Wattrang med Resten af
Skibene ved Oddens Sydspids.
Russerne opgav imidlertid Forsøget paa at trække Galejerne over Land, og da Vinden faldt østlig - kort efter
endog løjede ganske af - , kom Lilje ingen Vegne. Uset
lykkedes det 35 Galejer at slippe udenom hans Styrke;
Wattrangs Eskadre kunde i det fuldkomment stille Vejr
ej heller gøre dem noget, da Russerne i en stor Bue roede
udenom ham udenfor Skudvidde, 26/ 1• Næste Dag lykkedes det ogsaa Hovedstyrken at passere uhindret - oven
i Købet var Wattrang da drevet noget til Søs. Aboskærgaarden laa saaledes blot, og den harmfulde svenske Admiral, hvis Planer var bleven fuldstændigt lammede af det
vedvarende Stille, ilede med at træffe Anstalter til Alandsøernes Forsvar. Faren var endog overhængende for et Angreb paa selve Stockholm.
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Imidlertid ha-yde Schoutbynacht Elirenskeld rekognosceret Oddens Vestside uden at finde Tegn til Overgang
fra russisk Side og var netop nu, 26/7, paa Vej til Wattrang, da de første russiske Galejer kom rundt Odden.
Ehrenskold var straks klar over Faren i hele dens Udstrækning og besluttede at optage Kampen trods den store
Overmagt. Han forankrede derfor sine Skibe tværs over
et smalt Sund, saaledes at Flankerne støttede sig paa Skær
og skaffede sig Rygdækning ved at forsænke Fartøjer. Russerne angreb imidlertid ikke den Dag, og næste Dag ankom yderligere deres Hovedstyrke, saaledes at Ehrenskolds
lille Eskadre - 9 Skibe med knap 1000 Mand - nu havde
omtrent 200 russiske Fartøjer med ca. 20000 Mand overfor sig.
Det stod som nævnt Elirenskold ganske klart, at ikke
alene den svenske Galejstyrke i Aboskærgaarden var truet,
men al ogsaa Vejen til Stockholm laa aaben for Fjendens
mægtige Styrke, der tilmed lededes af selve Zaren. Om
en blot tilnærmelsesvis sejrrig Udgang af Kampen var der
ikke Tale for Svenskerne, højst kunde Ehrenskold haabe
at sinke Russernes March og derved skaffe Stockholm Tid
til at bringes i Forsvarsstand. Prisen herfor var imidlertid den svenske Styrkes Opofrelse, men uden Vaklen
valgtes dette af den tapre svenske Anfører og hans Folk.
27/7
om Formiddagen lettede Russerne. Svenskerne
aabnede først Ilden paa ganske klos Hold og brugte udelukkende Kardæsker; den russiske Avantgarde - 35 Galejer - flygtede, forfærdelig tilredt, hvorefter Hovedstyrken - 80 Galejer - gik frem til Angreb men indledede
Kampen forsigtigere og med Artilleriild, der paa langt
Hold besvaredes af Svenskerne. Da Russerne endelig gik
løs paa Ehrenskolds Linie, modtoges de af en saa ødelæggende Ild, at de ogsaa ligesom forrige Gang flygtede i
Uorden. Russerne indsaa nu det unyttige i et Frontal-
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angreb og samlede de tiloversblevne Skibe til Angreb paa
Svenskernes venstre Fløj . Efter en fortvivlet Kamp entredes det yderste svenske Skib - det kæntrede og sank
for ovrigt under Vægten af de entrende Fjender -, og snart
var Ehrenskolds Flagskib, Stykskibet "Elephanten", ene
tilbage. Efter en næsten eventyrlig Modstand erobredes
dette, og haardt saaret faldt Ehrenskold i Fjendens
Hænder.
Men Svenskernes Offer var ikke bragt forgæves. Galejerne i Aboskærgaarden var reddede, og Wattrang, der paa
Grund af Stille havde været ude af Stand til at .liringe
Ehrenskold Hjælp, kunde nu i rette Tid naa Stockholm
og træffe Forberedelser til Forsvar. Saa dyr havde Ehrenskolds kloge og tapre Ledelse været Russerne, at de først
efter en Uges Reparation og med Halvdelen af deres Styrke
haardt beskadiget kunde fortsætte Vejen. Tabet paa russisk Side var ca . 3000 Mand, paa svensk ca . 300. Men Finland kunde ikke reddes; kort efter faldt Alandsøerne, og ved Aarets Udgang var hele Landet i Russernes
Hænder, foruden at russiske Galejeskadrer viste sig, hærgende
og plyndrende paa den nordsvenske Kyst.
I Østersoens vestlige Del skele der stadig intet, Svenskerne
var optagne af Krigen med Rusland; Krigen i Pommern var
gaaet i Staa og med Spænding ventede man paa EnglandHollands og Preussens Holdning. Særlig denne sidste Magt
med sin veluddannede Hær vilde kunne tilføre den Side, der
valgtes, betydelig Kampkraft. I Nordsøen erobrede de Danske
Helgoland, og i de ovrige Farvande fortsattes Krydserkrigen,
under hvilken Wessel paa ..Lovendahls Galej" fik Lejlighed
til at udføre en Række dristige Kryds.
Men snart skulde Uvirksomheden ophøre. 22/ 11 holdt Karl
XII selvtredie udenfor Stralsunds Porte og forlangte at blive
Nordens Søkrlgshlstorle .

16
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indladt. Sveriges udpinte Tilstand havde endelig bevæget
Kongen til Hjemrejsen, men længere end til Stralsund begav
han sig ikke; Pommern vilde han først redde. Afvisende enhver Tanke om Fred anvendte han sin uhyre Magt over det
svenske Folk til saa at sige at stampe Tropper frem. Kronen,
der under hans Landflygtighed havde vaklet paa hans Hoved,
sad atter fast, og endnu en Gang rettedes Europas øjne i dyb
Spænding paa Stralsund.
1715

Ikke som en slagen Mand men som en Sejrherre stillede
Karl XII sine Fordringer. Somagterne England-Holland
krænkede han ved strenge Regler til Forebyggelse af Skibsfarten paa de af Russerne erobrede Provinser, og snart bragte
Danmark disse Magter over paa sit Parti ved al sælge dem
Bremen og Verden. Selvom de ikke optraadte aktivt paa
Danmarks Side , behøvede man nu ikke at binde en Flaadestyrke til Forsvar mod dem men kunde anvende sine samlede
Kræfter til Krigen i Østersoen. Aktiv Medvirken fik Danmark
imidlertid af Preussen, efter at man var kommen overens med
dette Rige om at dele Pommern, og endelig øgedes Tallet paa
Sveriges Fjender med Kurfyrsten af Hannover, der tillige var
Konge af England.
Krigen i 1715 blev da en Kamp om Pommern og derigennem om Stralsund. I første Linie afhang denne Bys Skæbne
af Herredømmet paa Søen.
Sverige formaaede ikke at sende en stærk Flaade til Østersøen af Hensyn til Rusland men udrustede en mindre Eskadre,
bestaaende af 4 Linieskibe og 2 Fregatter (313 Kanoner) under
Schoutbynacht Carl Wachtmeister, og denne stak i Søen i April,
inden den danske Flaade endnu var klar. Det var Planen, at
Wachtmeister skulde forene sig med Goteborgeskadren, men
da dennes Afsejling stadig trak ud, iværksatte Wachtmeister
alene det planlagte Hærgningstog mod de danske Smaaøer
for derved at forhale den danske Flaades Mobilisering. I Be-
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gyndelsen fulgte Heldet Svenskerne; en af deres Krydsere.
den berømte Velsejler, Fregatten "Hvita Orn", erobrede en
dansk Fregat, og Eskadren plyndrede uhindret Femern.
Efterretningen herom afsendtes af den danske Regering i
Hast til Schoutbynacht Gabel, der var kommen i Søen med 8
Linieskibe og 3 Fregatter (498 Kanoner). Gabel modtog Efterretningen under Bornholm og holdt straks vesterpaa med
Krydsere ude.
Slaget ved Femern 24/ 4 1715.
Da Gabels Hovedstyrke om Morgenen fik Fjenden i
Sigte, laa denne NO for Femern. Vinden var løj østlig.
Allerede den foregaaende Dag havde Gabels Krydsere særlig den energiske Wessel - faaet Føling og havde vedligeholdt denne Natten over. Gabel holdt i Kølvandsorden,
nalurlig Orden rumskøds ned paa Fjenden, der laa Bidevind over Styrbord, drejede til Vinden og engagerede.
Ifølge Gabels til Skibscheferne meddelte Plan skulde de tre
forreste Skibe engagere det forreste svenske Linieskih, de
tre næste det andet og de to sidste assisteret af den tredie
Fregat hver engagere en Modstander. De to Fregatter angreb hver sin af de svenske Fregatter. I Slagorden for Bb.
Halse stod de to Eskadrer saaledes kæmpende sydover.
Det danske Flagskib blev imidlertid hurtig stærkt forskudt
paa Rejsningen og maatte en Tid holde ud af Linien;
Svenskerne gik da samtidig over Stag for at forsøge et
Gennembrud af den danske Linie. Dette lykkedes dog
ikke. Den danske Linie forcerede Sejl og gik paa Signal
ligeledes samtidig over Stag. Herved bevaredes Luvstillingen, og snart var de svenske Skibe saa medtagne, at de
maatte holde af, skarpt forfulgte af de Danske, til Mørket
afbrød Jagten. Svenskerne ankrede vestenfor den danske
Eskadre, der lagde sig mellem Femern og Langeland,
skarpt observerende Svenskerne med sine Krydsere.
16°
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Efter Midnat friskede den østlige Kuling op, og Wachtmeister lettede da for at prove paa at undslippe. Over
Styrbord turde han ikke ligge af Frygt for Danskerne, og
over Bagbord forhindrede det haarde Søndenvande ham
i at lægge Gulstav op; han holdt da af og satte Kursen paa
Kielerfjord. Wessel og en af de andre Fregatchefer holdt
imidlertid Folingen, og det lykkedes den førstnævnte at
forhindre Fregatten "Hvita Orn", der fartes af den for sin
Dygtighed bekendte Kaptajn Printz, i at undslippe gennem
Lille Bælt. Wachtmeister naaede da Bulk uden Kamp og
satte her Skibene paa Land, men kort efter indtraf Wessel,
og denne sendte nu straks Melding til Gabelom Situationen samtidig med, at han ved en Officer i Gabels Navn
truede Svenskerne med, at der ingen Pardon vilde blive givet' hvis Ødelæggelsen af Skibene fortsattes. Wachtmeister
fulgte da med om Bord til Wessel, og denne sendte straks
den fangne Admiral til Gabel, der modtog Eskadrens Overgivelse. Det Lykkedes de Danske at faa 3 Linieskibe og 2
Fregatter af Grunden; de indlemmedes alle i den danske
Flaade. Wessel afsendtes med Meddelelse om Sejren og
fik selv "Hvide Ørn" at fore, Gabel forfremmedes til Viceadmiral og Kammerherre, flere af Cheferne forfremmedes,
og alle Skibschefer fik en Gulderindringsmedaille. Nu var imidlertid endelig den danske Hovedflaade kommen i Søen, og samtidig havde man klargjort en Eskadre af
fladgaaende Skibe til det rugenske Indrefarvand. Hovedflaaden, der kommanderedes af Admiral Raben, var bleven forstærket med en Del af Gabels Eskadre men talte dog kun 16
Linieskibe og 3 Fregatter; Stralsundeskadren, der kommanderedes af Viceadmiral Sehested, tal1:e 13 Skibe (232 Kanoner),
2 Bombarderer og 16 mindre Fartojer og Proviantfartøjer.
Opgaven fol' begge Flaader var at afskære Stralsund, men da
den svenske Østersoflaade var kommen i Søen, 20 Linieskibe
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(ca. 1300 Kan.) stærk, vovede man ikke at lade Sehesteds "en
flute" sejlende Skibe gaa alene, men lod dem konvojere af Raben. Uden Uheld naaede Sehested 18/1 Greifswalder Oie, men
Morgenen efter Ankomsten observeredes den svenske Hovedflaade, konvojerende en stor Transport. Raben holdt straks
nordpaa. Den svenske Flaadechef, Admiral Sparre, detacherede sin Transportflaade til Rugen og holdt selv, bevarende
Luven, efter Raben. Efter at denne saaledes var bleven tvunget
et godt Stykke til Søs, vendte Sparre om og stod tilbage til
Transporten, uden at Raben fulgte efter, da han mente Overmagten for stor. I Stedet for ankrede han under Møn med
Krydsere ude for at holde Føling med Fjenden.
Kampene ved Nydyb (Indledning) (se Kort I).
Den dansk-preussisk-sachsiske Hær, der belejrede det
stærkt befæstede Stralsund, var ikke i Stand til at afskære
Byen fra Forbindelsen med Rugen, og dette var en Nødvendighed, da Svenskerne dels over Øen modtog Forstærkninger, dels fra selve Øen fik Forraad. For at forsvare 'det saaledes af største Vigtighed værende Farvand, Greifswalder
Bodden, havde Svenskerne forsænket Nydyb og anlagt Batterier paa Rugen, Ruden og Usedom; i 'selve Greifswalder
Bodden laa 8 Stykskibe. "stralsundske Fregatter", med i alt 150
Kanoner under Kaptajn Christophers, i Stettiner HafI 7 andre
under Kaptajn Unbehawen med Opgaven at forhindre Foretagender mod Stettin.
Ved Rabens Tilbagetog var Sehested kommen i den vanskeligste Stilling, og denne forværredes yderligere, da Sparre
ankrede ved Jasmund og detacherede 5 Linieskibe og 3 Fregatter til Angreb mod ham. Sehested manovrerede straks
sine Skibe ind paa Peenemimde Hage; de svenske Linieskibe,
hvoriblandt "Øland" med Karl XII selvom Bord, angreb fra
det dybere Vand osten for og Christophers fra Farvandet Syd
for Ruden; tilmed bekastedes Skibene fra .et Morterbatteri paa
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Usedom. Paa det grunde Vand kunde Linieskibene ikke
flyde og deres Kanoner ikke række, og det lykkedes derved
Sehested i 11 Dage at holde sig Fjenden fra Livet trods Mangel paa Drikkevand. Da erobrede endelig Preusserne 29 / 7
Wolgast og 31 / 7 Usedom, hvorefter de svenske Skibe opgav
Angrebet og gav Sehested Tid Lil at reparere sine medtagne
Fartøjer. Foreløbig var der imidlertid ikke andet at gøre end
at holde sig paa Defensiven, til den svenske Hovedflaade var
fordreven. Dette skete kort efter.
Slaget ved Rugen

8/8

1715.

Efter at være bleven forstærket fra Kobenhavn lettede
Raben med 21 Linieskibe (1344 Kanoner), Eskadrechefer:
Viceadmiralerne Just Juel og Trojel, og stod ned mod Rugen. 8/8 om Formiddagen fik man den svenske Flaade i
Sigte styrende NO. Raben rundede da Wittmund og holdt
for en frisk NV ned mod Fjenden i Slagorden med Arrieregarden i Teten. Sparre, der straks havde signaleret
Samling Lil sine detacherede Skibe ved Nydyb, holdt noget
af for at iværksætte Foreningen. Efter at dette var sket,
fortsatte han, saaledes at ·de to Linier ved 2 Tiden var
tværs af hinanden, Raben til Luvart. Ingen af de to Flaadechefer gjorde noget Forsag paa at opnaa taktisk Overlegenhed men fortsatte i tætsluttet Slagorden paa parallelle Kurser under heftig Kamp til henimod Aften. Sparre
fortsatte Kursen osterover, medens Raben drejede til Vinden og lod sine Krydsere holde Foling med Fjenden. Medens den danske Flaades Havarier kun var Iaa, havde
Svenskerne lidt en Del; to Skibe maalte straks sendes hjem,
og et maatte slæbes, hvorfor Sparre ikke vovede at krydse
op til de Danske men holdt sondenom Bornholm hjem til
Karlslerona for at reparere. Saa snart Rabens Krydsere
havde meldt dette, afsejlede den danske Flaade til Køge
Bugt for at proviantere. Tabet paa dansk Side var 126
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Mand dode og 466 saarede, Svenskernes Tab var noget
større; blandt de faldne var den danske Admiral Just Juel
og de svenske Admiraler Henck og Lilje.
Nogen Sejr i den taktiske Afgørelse kunde saaledes ingen af Flaaderne tilskrive sig. Begge ophørte de med Kampen, mens de endnu havde alle Skibe i Behold, og ingen af
dem ytrede Lyst til at genoptage den. Svenskerne havde
dog lidt saa meget, at deres Optræden er forstaaelig.
Raben derimod viste ringe Energi, og de store strategiske
Resultater, Slaget medførte, skyldtes mere Heldet og Svenskernes Uvirksomhed end Flaadeførerens Dygtighed.
Da Raben i Juli afgik fra København med Sehesteds
Eskadre, vidste han, at Svenskerne var i Søen med en
ham overlegen Styrke. Turde han ikke tage mod Slag,
burde han ikke være afgaaet men have afventet Forstærkning, thi hvorledes det end gik, maatte Svenskernes Maal
være Rugen, og Sehested følgelig komme i den farligste
Stilling. Da Flaaderne mødtes, var imidlertid ogsaa Svenskerne i en uheldig Situation - langt uheldigere end Rabens - , idet de var belemrede med en stor vaabenløs
Transportf1aade, og dette i Forbindelse med Faren for
Sehested, en Fare som denne ualmindelig fremragende
Mand ganske vist afvendte, burde have paavirket Raben
til at soge Kamp om end med Risiko for store Tab. Da
Flaaderne anden Gang mødtes, var deres Optræden ligesaa tilbageholdende, men særlig Sparre burde ubetinget
have sogt Kamp, thi ved at vige blottede han Stralsund
og forfejlede ganske Operationerne. Raben paa sin Side lod
Lejligheden til at vinde et afgørende Herredømme paa
Soen slippe sig af Hænderne. Efter Slaget paafulgte Krigsretter paa begge Sider. Paa dansk Side anklagedes Schouthynacht Deichmann, der havde været i Teten, for ved
daarlig Foring at have forskyldt den lange Afstand, hvorpaa Kampen førtes. Deichmann frikendtes vel, idet Sa-
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gen hævedes efter Kongens Ordre 3 Aar senere, men han
fik dog sin Afsked . Paa svensk Side udmærkede den forhenværende danske Schoutbynacht Wilster sig som Admiral Sparres ene Sekundant, og paa dansk Side særlig
Wessel. Kampene ved Nydyb (Afslutning).

Saa snart Preusserne havde erobret Usedom, detacherede
Sehested nogle af sine Skibe gennem Swinemunde til Stettiner Rafl' for at fordrive Unbehawen. Denne, der i Forvejen
var i en uheldig Stilling, da det omliggende Land var i
Fjendehaand, satte sig tappert til Modværge, men efter seks
Timers Kamp, og efter at de Danske havde faaet Forstærkning, maatte han trække sig nordpaa ud gennem Peenesund
med betydelige Tab foraarsaget af de ved Peenemiinde opkastede Skanser. Forenet med Christophers var den svenske
Eskadre nu Sehesteds jævnbyrdig, og denne afventede derfor
yderligere Forstærkninger og maatte alt imens udholde en
Del haardt Vejr. Endelig 13 / 9 indtraf Stykprammen "Arche
Noæ" (46), der var særlig værdifuld, da den kun laa lidt
over 2 m i Vandet, samt 3 Galejer og Transportfartøjer senere endog en Fregat.
Christophers Eskadre var nu underlegen, men den svenske Stilling var dog endnu meget stærk; begge Dybene var
forsænkede, og. Batteriet paa Ruden gjorde en Forcering af
Østerdyb umulig. Angrebet maatte altsaa rettes mod Nydyb,
og det lykkedes Sehested al skaffe sig nogle kendte Mænd,
bl. a. en, der havde assisteret ved Forstærkningen af Løbene
og kendte Mærkerne derfor. Endelig kunde man da skride til
Angreb efter den lange Ventetid. Begge de allierede Fyrster
havde sammenlignet Sehested med Fabius Cunctator men
havde dog ved Selvsyn maattet indramme Nødvendigheden
af at vente; slog Angrebet fejl paa Soen, var jo hele Felttoget mislykket.
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"/9 lettede Sehested fra Peenemunde Hage og varpede under stærk Modvind og stive Regnbyger op mod Nydyb. Kun
med den yderste Anspændelse af Kræfterne lykkedes det al
bringe Skibene ind i Nydyb; Grundstødninger og Rydninger
af Vrag sinkede overordentligt, og Vinden blev ved at blæse
haardt ud af LoheL. Endelig lykkedes det at bringe nogle
af Prammene indenfor Forsænkningen, og nu tog Hovedangrebet sin Begyndelse. Hvert Skib havde af Sehested, der
selv i en Baad lob langs Linien, faaet sin bestemte Opgave,
og inden Aften var da ogsaa de fleste af Fregatterne, Prammene, Galioterne og Galejerne, trods Svenskernes heftige Beskydning, indenfor Forsænkningen. Ved Middagstid ~5/D var
Fjendens Linie sprængt, og Sehesteds Fregatter havde faaet
nok Vand under Kolen til at foretage en omgaaende Bevægelse, der drev Svenskerne til Tilbagetog. Største Delen af
dem under Unhehawens Ledelse søgte Tilflugt under Rudens
Kanoner, Resten under Christophers tyede over under Rugen,
hvor de blev forfulgte og forladte efter at være stukne i Brand.
Den danske Eskadre havde kun 40 døde og saarede.
Forceringens heldige Gennemforeise skyldtes først og
fremmest Sehested, og Kongen belcnnede ham ogsaa ved at
udnævne ham til Admiral.
De allierede samlede nu deres Transportflaade ved Greifswald, og midt i November overforte Flaaden Tropperne til
Stressower Bugten, efter at Sehested med sin Eskadre havde
gjort en Diversion mod PalmerorL. . Karl XII trak hele sin
Hær til dette Sted og kom herved for sent til det virkelige Udskibningssted. Hele Hæren var allerede udskibet og stod i en
stærk Stilling, da han ankom hertil, og tilmed ankom Sehested med Rytteriet fra Palmerort og landsatte det i 'Svenskernes Flanke. Selv saaret maatte Karl XII opgive Forsvaret af
Rugen.
18 / 11 var Stralsund helt indeslutteL.
Unbehawen ødelagde
da Skansen paa Ruden og sejlede hjem med sine Skibe. Nat-
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ten mellem 21de og 22de December besluttede Karl XII endelig
al forlade Stralsund, hvis Fald var nær forestaaende. To
Smaafartøjer var holdt i Beredskab til Kongens Afrejse; de
havde imidlertid paa Grund af Drivis lettet og var gaaede til
Søs, <to) og Kongen fartes da i et Fartøj ud til en Galiot, der
laa udenfor Stralsund, under stadig Kamp med Isen og heftig
beskudt fra Balterierne. To Dage efter steg Kongen i Land
i sit Rige efter 15 Aars Fravær fra sit Folk.
Saa snart Kongen var rejst, overgav Stralsund sig, og dermed var Pommerns Skæbne beseglet. Landet deltes mellem
Preussen og Danmark.
De to Hovedflaader, Rabens og Sparres, havde været
bundne til Uvirksomhed efter Slaget ved Riigen . Den danske
var imidlertid bleven foroget med 8 engelske Linieskibe, og
Kommandoen var gaaet over til Gyldenløve, men den fik ingen Modstander. Storm, Pengebrist og den rent talmæssige
Underlegenhed holdt Svenskerne tilbage. Den danske Hovedflaade lagde derfor op i Slutningen af November, og kun en
mindre Eskadre under Gabel blev i Soen. Denne formaaede ikke at forhindre en svensk Flaadeafdeling i at undsætte
Wismar, der derfor endnu holdt sig til Begyndelsen af" 1716.
1716

Alle Sveriges Besiddelser var nu i Fjendehaand, selv Finland var erobret; Hær efter Hær var oprevet og vandret i Fangenskab, og Landet var paa Ruinens Rand, men intet øjeblik tænkte Karl XII paa Fred. Hans Anstrengelser rettedes
alene paa at besejre Danmark-Norge, i hvilken Stat han saa
Hovedfjenden, og hvis Nederlag han mente vilde skaffe ham
Luft. Sætteude sig ud over alle Hensyn og hjulpet ud over
de finansielle Vanskeligheder ved den holstenske Statsmand
Gortz's Finansplaner lykkedes det ham virkelig at rejse en
ny Hær - trofast fulgte det forarmede Sverige sin Konge
trods Misvækst, Hungersnød, Tab og Elendighed.
Angrebet paa Danmark skulde rettes fra Skaane mod
.) Chefen for dem blev arkebuseret.
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Sjælland over det tillagte Øresund, og i København væbnede
man sig af alle Kræfter, da indfaldende Tøvejr kuldkastede
alle Svenskernes Planer. Nu skulde Angrebet gælde Norge,
og i Februar rykkede Svenskerne fra Båhuslån over Grænsen.
Angrebsplanen var baseret paa Overrumpling. Norges
Hærstyrke var svag, Forsvarslinierne lange, og da Kristianiafjorden - og Vandløbene for øvrigt - var tilfrosne, kunde
der ingen Indgriben ventes fra den dansk-norske Sømagt.
Svenskernes March forhaledes imidlertid af mange Grunde.
Ganske vist lykkedes del Karl XII - marcherende udenom
Frederiksten Fæstning - at naa Kristiania 21/. over Moss og
den tillagte Fjord, men Fæstningen Akershus lykkedes det
ikke at tage.
Overrumplingen var altsaa delvis mislykket, og der var
intet andet at gøre end at vente paa Belejringsmateriel. Dertil
kom, at Operationerne besværliggjordes af de lange Forbindelseslinier. og Vanskelighederne voksede, da det omkring
Frederikshald staaende svenske Korps uden Grund gik tilbage. Karl XII kom herved i en yderst kritisk Stilling, da
tilmed Isen brod op, og den længe ventede Undsætning fra
Danmark viste sig.
I Begyndelsen af April var Viceadmiral Gabel afsejlet fra
København med 7 Linieskibe, 6 Fregatter og en Del Smaaskibe konvojerende en Troppe- og Provianttransport. Efter
at have iværksat Forbindelsen med den norske Hær besluttedes del al operere paa Fjendens Tilbagetogslinie, og Gabel
overforte en Styrke til Moss, hvor der stod en svensk Troppeafdeling, og hvor der var store Forraad. Medens Gabel angreb Byen fra Sosiden, lykkedes det de norske Tropper fuldstændig al oprive den svenske Styrke og at ødelægge Forraadene. Saa snart Efterretningen herom naaede Karl XII,
brød han op og iværksatte Tilbagetoget, hvilket ogsaa lykkelig
gennemførtes,
Sveriges mange Fjender havde ikke hvilet i Mellemtiden.
Zaren og Frederik IV havde i Forening udkastet en Felt-
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togsplan, der tog Sigte paa et samtidigt Angreb paa Sverige
fra to Sider. Paa Englands Hjælp mente man at kunne regne,
og de i Tyskland staaende russiske Tropper skulde da i Forening med de danske angribe Skaane vesterfra samtidig med,
at en russisk Hær fra øst angreb Sverige. Forudsætningen
herfor var, at man havde Herredommet til Sos, og dette mente
man at kunne sikre sig ved de dansk-russisk-engelske Flaadestyrker.
Planen var ingenlunde Karl XII ubekendt - tværtimod
havde den i høj Grad tilskyndet ham til Angrebet paa Norge.
Selv da dette var mislykket, haabede han, at den svenske
Hærs Tilstedeværelse ved den norske Grænse vilde binde en
saa stor dansk Styrke, at Angrebet paa Skaane vilde umuliggores. Blev Tiden moden til et nyt Angreb paa Norge, vilde
Frederiksten være ham til stor Nytte, og han gik derfor ikke
helt tilbage men besluttede at erobre dette Punkt.
Den svenske Flaade gjorde sig nu ogsaa rede til at gribe
ind. Karlskronaeskadren var saaledes kommen i Soen, 14
Linieskibe stærk; en mindre dansk Eskadre var med Nød og
neppe undsluppet den, men at gaa til Norge vovede Svenskerne ikke, dels af Frygt for at blotte Skaane, dels fordi
Flaaden skulde hindre Russerne i at forene sig med de Danske. Var den kommen tidligere i Soen, kunde den have bundet
Gabels Eskadre; nu blev dens Rolle i Virkeligheden begrænset til en "fleet in being"s. Dens Optræden havde imidlertid
vakt megen Uro i København, hvor Hovedflaaden endnu ikke
var klar, og man henstillede til- Gabel at komme til Sundet,
hvilket han Imidlertid afslog under Henvisning til , at Flaadens Hjælp var af største Vigtighed for Operationerne i
Norge. For sin egen Sikkerhed frygtede han ikke, da han i
Kristianiafjorden havde gode Udsigter for en defensiv Optræden. Den svenske Eskadre gjorde ej heller andet end at
rette et resultatlost Angreb paa Russernes Transportfartejer
i Danzig.
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Gabel havde utvivlsomt Ret i sin Forbliven, thi den svenske Geteborgeskadre var i Færd med at bringe Karl XII den
Hjælp, Karlskronaeskadren ikke ydede ham. Allerede i nogen Tid havde en Skærgaardsflaade været udrustet i Gøteborg, men Gabels Eskadre havde begrænset dens Fremtrængen. Nu var den imidlertid efter idelige Smaakampe med de
danske Skibe indenskærs naaet op til Dynekilen, og her samledes i Maj og Juni Transporlfartøjer lastede med Belejringsmateriel og Proviant. Svenskerne kunde dog ikke gaa længere nordpaa for den danske Blokadeflaade, og Transporterne
fartes derfor over Land og over en Bro, som Svenskerne havde
slaaet over Svinesund op til Belejringshæren ved Frederikshald. Den bedste Understøttelse, Gabel kunde yde, var da et
Angreb paa denne Forhindelseslinie, og dette forsogtes i Begyndelsen af Juni op ad Svinesund. Samtidig med at en
Pram, armeret med svære Kanoner og ledsaget af Tropper,
skulde angribe Broen fra Frederikshald, sendte Gabel en Fregat bugseret af Galejer imod den fra Soen. Svenskerne var
imidlertid forberedte herpaa og havde anlagt Batterier til
Forsvar af Broen. Tilmed kom de to Angreb ikke samtidig,
og Fregattens Slæbetrosse blev skudt over, saa at Skibet kom
i Drift og blev erobret af Svenskerne, der sænkede det Lil yderligere Beskyttelse for Broen. Gabel forlangte da fra København Skibsmateriel, der egnede sig bedre til disse indenskærs
Operationer, og afsendte Tordenskjold til Leder af Transporten.
Udrustningen af denne tog imidlertid Tid, og imens indløb der til København Meddelelse Ira Gabelom nye indenskærs
Fremstod fra svensk Side, særlig om en stor Transport til
Dynekilen. Tordenskjold - under hvilket Navn den fra Kampene i Østersoen saa bekendte Kaptajn Peder Wessel 1716 var
bleven adlet - fik derfor Ordre fra Regeringen til at afgaa med
saa mange Skibe, der var klare, lægge sig hermed for Dynekilen
og pr. Krydser melde sin Ankomst til Gabel for at faa videre
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Ordre. 2/7 afgik Styrken fra København - 2 Fregatter, 2
Skytsskibe (med i alt 116 Kanoner) og 3 Galejer; Tordenskjolds Kommandoskib var Fregatten "Hvide øm".
Medens Tordenskjold var paa Vejen op med sin Eskadre,
lettede Karl XII Natten mellem 3die og 4de Juli et Angreb
paa Frederiksten. Gaaende ud fra, at en betydelig Del af
Fæstningens Besætning befandt sig i den ved Foden af Frederiksten liggende let befæstede By, vilde han overrumple
denne, men Forsøget mislykkedes - Borgerne stak selv Ild
paa Byen og hævdede deres Værker. Inden Kongen fik Lejlighed til at iværksætte en regulær Belejring, odelagde Tordenskjold 6/7 den til dette Øjemed uundværlige Forselsflaade
i Dynekilen.

8/7 1716 (se Plan 5).
Da Tordenskjold 7/7 om Aftenen i Vindstille befandt
sig ud for Kosterøerne, fik han sikker Underretning om,
at den af Gabel frygtede Transportflaade 2 Dage før var
ankommen til Dynekilen. Han erfarede ligeledes, at Svenskerne ikke havde truffet storre Forsvarsforanstaltninger,
mulig endog var ganske uforberedte, idet de i Henhold til
to fangne Fiskeres Udtalelser var til Gæstebud. Tordenskjold besluttede da at angribe; om noget Krigsraad var der
ikke Tale. Tordenskjold prajede kun over til "Vindhunden"s Chef, Kaptajn-Løjtnant Grib, og meddelte ham
Fiskernes Udsagn; paa Tordenskjolds Spørgsmaal, om de
"ikke skulde ankomme som ubudne Gæster hos Svenskerne", svarede Grib, at "om Tordenskjold havde Ordre,
havde han Lyst", hvorpaa der blev givet Signal til Angreb.
Ved Daggry stod Eskadren med rum Vind Fjorden ind.
Dynekilen er en ca. 2 Sml. lang, smal Fjord, der ved
en Holm deles i 2 Dele. Til selve Indlobets Forsvar var der
ingen Anstalter truffet, Holmen derimod var forsvaret af
seks 12-'itige Kanoner. I den inderste Del af Fjorden dan-
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nedes en Slags Havn, i hvis sydlige Del der laa en Stykpram
"Stenbocken" (24). 8 Galejer, 1 Gallot og 3 Skærhaade; i
dens nordlige Del laa Transporlflaaden. Eskadrechefen,
Schoutbynacht Strømstierna. havde sit Flag vajende paa
Galejen ..Wrede" (21). Styrkeforholdene gav saaledes Tordenskjold en Overlegenhed som 3 m 2, men da Svenskernes
Stilling fra Naturens Side var uhyre stærk, muliggjordes
Angrebet kun, fordi Svenskerne havde undladt de simpleste Sikkerhedsforanstaltninger. Selve Indløbet, der paa de
fleste Steder knap er 100 m bredt, frembød saaledes f . Eks.
fortræffelig Lejlighed til Anvendelse af Infanteriild; der
fandtes ogsaa 5-600 Soldater, som imidlertid laa ved
Havnen.
Saa snart Tordenskjolds Ankomst observeredes af de
svenske Forposter, roede disse hurtig Fjorden ind. Herved
fik Tordenskjold Lejlighed til personlig med en Galej at
rekognoscere Fjendens Stilling, hvorefter han gik om Bord
paa "Hjælperen". Omtrent KI. 7} var man naaet ind paa
Skudafstand, og de danske Skibe ankrede da tværs over
Indløbet til Havnen, men Svenskerne forsvarede sig tappert. Deres Galejer laa vel dækkede bag Skærene, og Afstanden fra de længst borlliggende danske Skibe var temmelig stor, ligesom Styrken paa dansk Side ikke rigtig
kunde udfolde sig. KI. 11 besluttede da Tordenskjold efter
Gribs Raad at lade Skytsskibene, bugserede af Galejer,
forcere ind i Havnen, medens Fregatterne skulde forblive
til Ankers og vedligeholde Ilden. Manøvren lykkedes,
skønt det var ganske løjt. "Hjælperen"; der havde faaet
et lille Pust og derved kom i Forhaanden, maatte dog
kæmpe alene i en Times Tid. Svenskernes Ild sagtnedes
nu kendelig, Fregatterne kom op ved egen Hjælp, og medens nogle af de danske Skibe derefter tog Batteriet paa
Holmen under Ild med Skraa, saa Besætningerne maatte
forlade Kanonerne, forcerede 2 Galejer under Kaptajn-
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Løjtnant Tønder ind til Holmen og besatte Batteriet. Kl.
2 var Kampen forbi. "Stenbocken" havde da stroget,
og Strømstierna, der var saaret, havde sænket sit Flagskib
efter at have givet de andre Skibe Ordre til at gøre det
samme. Til RI. 10 om Aftenen arbejdede nu de danske
Skibe paa at bortslæbe eller odelægge de svenske Transportfartøjer, stærkt udsatte under dette Arbejde for Infanteriild fra Land. Foruden Tordenskjold selv udmærkede
særlig Grib og Tønder sig ved deres næsten eventyrlige
Mod; i flere af Krudtskibene havde Svenskerne efterladt
brændende Lunler, og med Pistolen for Brystet tvang man
de ombordværende Svenske til - ofte i sidste Øjeblik at slukke. Derefter stod Eskadren med de erobrede svenske Fartøjer i Midten i Løbet af Natten Fjorden ud begunstiget af en opkommeride Landbris. Trods heftig Geværild fra Bredderne naaede den dog uskadt rum Sø ved
Daggry.
Svenskernes Nederlag var fuldstændigt; 9 Krigsfartøjer
erobredes, Resten odelagdes sammen med hele Transportflaaden. Danskernes Tab var 76 døde og saarede, Svenskernes er ubekendt. For den svenske Hær fik Kampen i Dynekilen afgørende
Betydning, idet Midlerne til en regelret Belejring af Frederiksten nu manglede, og samtidig var Landet, hvor Hæren slod,
udspist. Karl XII gik da tilbage, og Frederikshald var saaledes reddet. Tordenskjold forsøgte at hindre Tilbagetoget
ved at rette et Angreb paa Broen over Svinesund, men dette
mislykkedes. Selv blev Tordenskjold, efter at have underlagt
sig Gabel, afsendt Lil Kongen med Meddelelse om Sejren og
forfremmedes straks at denne til Kommandør.
Den resolute Udnyttelse af Svenskernes Uforsigtighed sikrer Tordenskjold en hoj Rang blandt Nordens Flaadeforere
- ikke mindst paa en Tid, da de lovbefalede, evindelige
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Krigsraad lammede Førernes Initiativ. Som detacheret
Chef havde Tordenskjold ligeledes Ret til at udføre Angrebet,
om end Gabel, hvis Planer gik i samme Retning, og som kun
manglede Materiel til at udføre dem, neppe saa med velvillige
øjne paa sin Underførers Handlemaade og Held.
Felttoget i Norge var saaledes strandet, og nu satte Karl
XII al sin Kraft ind paa at imødegaa den truende Invasion.
Denne saa i Virkeligheden faretruende ud - i alt Fald paa
langt Hold. Koalitionen Danmark-Rusland-England-Holland-Hannover-Preussen syntes i Stand til at besegle Sveriges
Undergang, men i Virkeligheden arbejdede de ingenlunde
sammen men dreves hver frem af sine egne Interesser, og
heri laa Sveriges Redning.
Til Invasionen stillede Zar Peter 30000 Mand, og disse
.overførtes i Sommerens Løb af den danske Flaade fra Mecklenburg til Sjælland, hvor de forenedes med 23000 Mand
danske Tropper. En stor Transportflaade var gjort rede ! alt,
hvad Danmark ejede af Handels- og Fiskerfartøjer, pressedes trods de elendige Tider til Kronens Tjeneste; Gabels
Eskadre hjemkaldtes, og Judiehær udsattes til at lede Overfarten. Karl XII's Diversion mod Norge havde imidlertid, til
Trods for at den var mislykket, voldet Danmark saa store
Udgifter, at alle Udrustninger - særlig Flaadens - kun med
yderste Møje fuldførtes.
I de danske Farvande samledes en mægtig Flaade paa 19
danske, 18 russiske, 19 engelske og 6 hollandske Linieskibe
(i alt med 3616 Kanoner). Zaren fik selv Kommandoen over
det russiske og danske Kontingent trods den danske Eskadrechef, Gyldenløves ivrige Protester. Englænderne under Admiral Sir Jolm Norris beholdt deres Selvstændighed, og Fællesoptræden skulde tilvejebringes ved Krigsraad ham og Zaren
imellem. Overfor denne Styrke kunde den svenske Flaade
selvfølgelig kun gøre sig rede til at optræde som en "fleet in
being" sammen med de i Skaane koncentrerede 20000 Mand.
Nordens Sokrlgshistorte.
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Selve Landgangen var bestemt til at skulle finde Sted sidst i
September, og skønt Forholdet i den allierede Flaade langt
fra var godt, beherskede den dog Søen fuldstændigt og kunde
endog detachere Hollænderne til Konvojering. Da indtraadte
der pludselig et Omslag i Zarens Holdning; han nægtede rent
ud at lade sine Tropper deltage i Landgangen og var ikke til
at rokke fra denne Beslutning. Hermed faldt det hele til Jorden, og inden Udgangen af November Maaned var hele den
russiske Hær overført til Nordtyskland.
Alt længe havde den danske og russiske Hersker med Mistro iagttaget hinandens Planer. Den fremadstræbende russiske
østersømagt betragtede nærmest Danmark som et nødvendigt
Onde for at komme Sverige til Livs, et Redskab til at føre
Zaren mod det Maal, han havde sat sig, og som bestod i
at skaffe Rusland "et Vindue aabent til Østersøen", koste hvad
det koste vilde. Resultatet af denne Mistro blev en Fejlvurdering af hinandens Hensigter, særlig Zaren troede til sidst,
at Toget til Skaane var en af Danmark for ham stillet Fælde.
Tydeligst afspejlede denne Mistro fra begge Sider sig i de
Instruktioner, Gyldenløve fra Tid til anden fik. I den allierede
Flaade dannede Englænderne Avantgarden, Danskerne Corps
de bataille og Russerne Arrieregarden, men Gyldenløve havde
som nævnt Ordre til at lystre Zarens Befalinger. Dette modificeredes til at gælde, hvis disse kunde udføres uden Skade
for hans Eskadre, ligesom han ogsaa gjordes ansvarlig for
sin Eskadres Kurs, Manøvrer, Ankerpladser o. 1. Detacheredes russiske Skibe fra Flaaden, skulde han nøje vogte paa
dem, eventuelt lade dem ledsage af danske. I København var
man opskræmmet over den store russiske Hærs Tilstedeværelse; de vildeste Rygter om, at Zaren pønsede paa at erobre
Hovedstaden, var i Omlob. Disse Rygter var dog sikkert ganske grundløse, ikke mindst da den russiske Flaade ved første
Tegn paa Fredsbrud vilde være bleven skudt sønder og sammen, ikke alene af den overlegne danske men ogsaa af den
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engelske, og fordi derved hele den russiske Hær paa Sjælland
vilde være afskaaren.
Dybt nedslaaet saa Danmark Sværdet glide ud af sine
Hænder, thi alene vovede man ikke at foretage Invasionen.
Uden videre Begivenheder gik da Aaret til Ende.
Koalitionen mellem Sveriges Fjender knagede i sine Fu- 1717
ger, en dyb Revne spaltedes mellem England og Rusland. Vel
optraadte de allierede Flaader endnu i Østersøen, men ud over
at Herredømmet paa Søen bevaredes, skete der intet; om Samvirke var der kun i ringe Grad, om Angreb slet ikke Tale.
Karlskronaflaaden forblev for sit Vedkommende i Havn.
I Sverige arbejdede Karl XII og hans Finansminisfer
Gørtz paa at knytte Rusland og Sverige sammen. Ruslands
egennyttige Planer var velkendte, men Zaren havde for fast
et Tag i de svenske Østersøprovinser til at lade sig paavirke.
Karl XII genoptog da Planerne om et Angreb paa Norge, og
gennem Gørtz's Finansoperationer skaffedes der - ganske vist
ad ganske samvittighedsløs Vej - Penge til dette Sveriges
sidste Slag. Karl XII maatte sejre, om han vilde bevare sin
Krone, saa store Veksler havde han som enevældig Hersker
trukket paa sine Undersaatters Taalmod. I Virkeligheden
stod det paa dette ene Kort.
Nordsøen og Kattegat blev derfor Operationernes Sæde, og
for Danmark gjaldt det først og fremmest om at ødelægge de
Punkter paa den svenske Kattegatskyst, hvorpaa Svenskernes
vigtigste Etappelinier støttede sig. Disse gik ud fra Gøteborg
og fulgte Båhuslånskysten op til den norske Grænse; Gøteborg
fik derfor dobbelt Betydning, dels som Hovedbasis for Hæren
og dels som Station for Kaperiet. Da den norske Indfaldsplan forberedtes, forstærkedes den allerede under Tordenskjolds i Slutningen af 1716 udrustede Kattegatseksadre, og
det paalagdes den at blokere den nævnte Kyst, et navnlig ved
Vintertid yderst brydsomt Arbejde. Som Modtræk herimod
17"
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udrustede Svenskerne en Mængde Kapere og organiserede disse
i Begyndelsen af 1717 endog ganske systematisk med Støtte af
Marinens Personel og Materiel og under Konunando af den
bekendte Kaperfører Lars Gate, der udnævntes til Kommandør og adledes med Navnet Gatenhjelm.
Overfor disse Kapere, hos hvem jo Initiativet beroede, og
som støttedes af Gøteborgeskadren, formaaede Tordenskjolds
lille Eskadre ikke meget, og allerede i Begyndelsen af 1717
overvejede han da Muligheden af et direkte Angreb paa Gøteborg i Stedet for Blokade. En begyndende Mistillid til ham
fra Kongens Side, næret af hans mange Uvenner og fremkaldt
ved den Skade, Kaperne anrettede, bidrog ikke lidet til at
modne hans Planer.

14/5 t 717

(se P lan 6).
Indløbet til Gøteborg forsvaredes af Fortet Nya Xlfsborg, et bastioneret og kasematteret Værk, armeret med 24'ibige og 12-'ibige Kanoner. Fortet var temmelig stærkt,
men bag de omkringliggende Klippeøer kunde en Angriber
uhindret opholde sig, da Øerne ikke var forsvarede, og altsaa true Fortet alvorligt.
Indenfor Nya Ålfsborg fandtes paa begge Sider af Fjorden mindre Strandbatterier; Besætningstropperne var i alt
et Par Tusind Mand.
Efter at have raadført sig med den kommanderende General i Norge skred Tordenskjold til Udførelse af Angrebet.
Han raadede hertil over 2 Linieskibe, 2 Skytsskihe, 12 Galejer og 14 Skærbaade og baserede sin Plan paa Overrumpling. Han vilde indtræffe ved Nattetid og forcere forbi
Fortet op til Orlogsværftet, som han med samt alle dets
Formad paaregnede at stikke i Brand. Samme Skæbne
havde han tiltænkt Goteborgeskadren, der ikke var udrustet og kun svagt bemandet, og efter at have udfort dette
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vilde han ved Beskydning fra alle Sider tvinge Nya Alfsborg til Overgivelse.
Udførelsen fjernede sig imidlertid langt fra Planen, thi
om nogen Overrumpling blev der saa langt fra Tale, at
Svenskerne allerede flere Dage i Forvejen vidste, al der
paatænktes et Angreb, og havde faaet Tid til at forføje 4
Fregatter tværs over Strømmen, lægge en svær Galej inde
bag Havnemolen og indskibe en større Troppestyrke paa
de fortøjede Fartøjer.
Efter al have tilendebragt en Konvojering laa Tordenskjolds Eskadre 12 / 5 paa Frederikshavns Red og afsejlede
samme Aften KI. 8 for en vestlig Bris til Vinga. Først om
Morgenen 13 / 5 KI. 6 havde Tordenskjold sin Eskadre samlet, og Angrebet blev derfor opsat til den paafølgende
Nat.") Herved tabte Forehavendet det sidste Skær af Overrumpling og fik en hasarderet Karakter, der yderligere
understregedes ved, at Tordenskjold besluttede ikke at anvende Linieskibene.
Om Aftenen KI. 9 begyndte Angrebet. I Stille bugseredes Skytsskibene af Galejerne ind mellem K åringaberg og
Fortet, men forst ved 1 Tiden var det forreste Skib, "Arche
"') Forsinkelsen skyldtes Fregatten >Søeridderen c, Kaptajn Vossbein, der
skulde have slæbt den slet sejlende >Arche Noæc men undlod at gøre det.
Grunden hertil var gammelt Nag fra Vossbeins Side mod den forbi ham
avancerede Tordenskjold, der tillige flere Gange havde irettesat Vossbein
for formodet Mangel paa Iver i Tjenesten og Mangel paa Mod. Dette
var sikkert uretfærdigt, thi Vossbein var baade en dygtig og tapper
Officer , der vel havde gjort nogle Fejl, men ikke Fejl der berettigede
Tordenskjold til nævnte Antagelse. Vossbein vidste ikke, at et Angreb
paa Gøteborg forestod, og følgelig ikke, hvad der stod paa Spil for Eskadren, og i Stedet for at slæbe .Arche Noæ c, bortfjernede han sig trods
Signaler og skriftlig Ordre. Tordenskjold fratog ham derfor Kommandoen
og indberettede Sagen, men da Vossbein kort efter kom ind med en
erobret Fregat og gjorde Afbigt, lod Tordenskjold Sagen falde, ja foranledigede endog Vossbeins Forfremmelse til Komandørkaptajn.
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Noæ" , under Grib ved Nya AlfsiJorg, som det lykkedes del
temmelig uskadt at passere. Forst q Time efter var alle
Skibene passerede og paa Plads overfor den svenske Linie,
saaledes at Kampen kunde begynde. Den fortsattes med stor
Heftighed til KI. 6 om Morgenen, og da var en dansk Galej
sunken, og de øvrige Skibe, særlig "Arche Noæ", havde lidt
meget. Tordenskjold, der som sædvanlig havde været allestedsnærværende, besluttede da at benytte en opkommeride
ostlig Brise lil at trække sig tilbage. Tilbagetoget udførtes med Tabet af en Galej og dækkedes væsentligt af
"Arche Noæ", der med glimrende Tapperhed trods en
Grundstodning holdt Fjenden fra Livet. Tordenskjold
ankrede udenfor Skudvidde, og da de svenske Skibe ikke
kunde følge, genoptoges Blokaden uden Vanskelighed.
Danskernes Tab var 2 Galejer og 171 døde og saarede. Et Par Uger efter ophævede Tordenskjold imidlertid Blokaden, da han ifølge Kongens Ordre skulde afgive nogle
Skibe til Østersøeskadren, Da der tillige herskede Sygelighed
om Bord paa Grund af slet Proviant, gik han helt tilbage til
Kristiania og drev paa med Forberedelserne til et nyt Angreb.
Denne Gang gik han noget forsigtigere til Værks, ikke mindst
da det mislykkede Angreb paa Geteborg havde vakt Misfornøjelse hos Regeringen. Gabel, der var bleven Overkrigasekretær, var som før nævnt ikke venlig stemt overfor Tordenskjold og havde paalagt ham Forsigtighed samt at søge Samvirke med den engelske Krydserstyrke i Kattegat. Skulde
Tordenskjold imidlertid løse sine Opgaver, da maatte han
have en storre Styrke, thi, som han selv udtrykte sig, "de blokerende maa necessario have mere force end de hlokerte" .
Tordenskjolds Kritik af Regeringens Blokadestrategi var
utvivlsomt rigtig, og tilmed voksede Opgavens Vanskelighed
med hver Dag, da Svenskerne arbejdede med Iver og havde
fri Passage fra Gøteborg indenskærs nordpaa.
Til det nye norske Felttog havde Svenskerne valgt Vigen
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Strømstad som Hjælpebasis; Batterianlæg var her under Opførelse, Forraad samledes, og hver Dag voksede Pladsen i
Styrke. Tordenskjold besluttede da at angribe jo før jo hellere, men beraadte sig dog nøje med den kommanderende
General og afholdt Krigsraad. Resultatet blev, at Angrebet
iværksattes, men Udfaldet blevet Nederlag.
Angrebet paa Strømstad 19/7 1717 (se Plan 7).
Allerede 26/. havde Tordenskjold ladet Strømstad rekognoscere og derved overbevist sig om Anlæggenes voksende Styrke, og 14/7 afgik han fra Frederikstad med 3
smaa Linieskibe, 2 Skytsskibe. 9 Galejer og 3 Skærbaade
(i alt ca. 250 Kanoner); Standerskib var Linieskibet "Laaland" (50).
Strømstad, der afgiver en velbeskyttet Havn, var forsvaret af 4 Batterier. To af disse var beliggende paa en
lille ø. Laholmen; det ene, der var armeret med en 200pundig Morter, laa ret højt og var i Modsætning til de andre
forsynet med Brystværn, det andet, der laa lavere nede,
var armeret med 14 Stk. 18-24pundige Kanoner. Holmen
var ved en smal Bro forbundet til Land. Begge Batterierne havde en høj Klippe bag sig, der fangede Forbiskud. De to andre Batterier var hver armerede med 3
Stk. 18-24pundige Kanoner og beliggende paa det faste
Land. I Byen fandtes en Garnison paa 1800 Mand, kommanderet af den dygtige og tapre Generalmajor Gierta,
15 / 7 ankrede Tordenskjold med Linieskibene ud for
Skærene; Skytsskibene var trods Bugsering af Galejer paa
Grund af Modvind og Modstrøm endnu langt borte. Tordenskjold benyttede derfor Tiden til at rekognoscere fra
de omkringliggende Skær, og Fjenden begyndte at bekaste
Linieskibene med Morteren. Ganske vist væltede denne
efter 3 Skud men tvang dog Skibene til at ankre længere
ude. Endelig 18 j7 ankom "Arche Noæ" med 4 Galejer;

256
..Hjælperen" val' noget længere tilbage men i Sigte: men lil
Trods herfor gav Tordenskjold efter afholdl Krigsraad
Ordre Lil alligevel al begynde Angrebet.
Planen gik ud paa at angribe Laholmen, dels i Fronten
med Linieskibene og dels i Flanken med Skytsskibene og
nogle af Galejerne, dels endelig i Ryggen ved Broen med
andre Galejer for at hindre Overførsel af Forstærkning.
Resten af Galejerne, der havde Tropper om Bord, skulde
holde sig klar Lil Landgang.
Kort efter Midnat 19/1 begyndte Skibene i Stille at varpe
sig ind. "Arche Noæ" med 4 Galejer var paa sin Post ved
Daggry efter at have varpet paa det lægere Vand søndenom Furuholm; da de andre Skibe ikke var naaet frem
endnu, holdt Galejerne sig bag Skurfven. Efter at have
vekslet nogle Skud med Fjenden firede Grib sig ogsaa om
bag denne og ventede.
Linieskibenes Vej var ca. 1500 m lang og gik i det dybere Vand nordenom Furuholmen. Arbejdet var ganske
overordentlig vanskeligt, thi dels turde man ikke varpe
med lang Tømme af Frygt for at svinge ind paa Skærene,
og dels blev Varpene efterhaanden, som det lysnede, hyppigere og hyppigere overskudte. Særlig Standerskibet. der
gik i Teten, led meget ved Fjendens langskibs Ild. Efter
Ordre halede nu Grib ud fra sin Dækning og begyndte
Kampen for at skaffe Linieskibene Luft; Galejerne holdt
sig dog stadig i Ildlæ af Skurfven. Endelig ca. Klo 4 var
Linieskibene paa Plads og ankrede med Spring i Røringen et Par Hundrede Meter fra Batteriet. De fik imidlertid
ikke herved Bredsiden til at bære men maatte føre Varpanker ud, hvad der tog en Times Tid. Endelig KI. 5
kunde Skydningen begynde, men da var "Arche Noæ" saa
forskudt, at den synkefærdig og med Chefen saaret maalte
trække sig ud af Kampen. "Hjælperen" var stadig ikke til
at se, men Kampen førtes med Heftighed af de tre Linie-
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skibe og Galejerne, der var gaaet ud fra Skurfven, indtil
Skansens Ild ved 7 Tiden begyndte at tage af; kort efter
hørtes en Eksplosion, og Skansen tav. Samtidig viste
"Hj ælperen" og Resten af Galejerne sig, hvorfor Tordenskjold gav Ordre til Landgang. Selv gik han om Bord i
Galejen "Prins Carl" og styrede sammen med en af de
andre Galejer ind mod Laholmens Sydside; to andre af
Galejerne fik. Ordre til at lande paa Nordsiden, og de hos
"Hjælperen" værende Galejer fik. Ordre til at angribe
Broen. Disse sidste naaede imidlertid slet ikke op, og de
to, der skulde nordpaa, løb paa Grund, saaledes at Tordenskjold alene med 2 Galejer naaede til Land. Her modtoges han ganske overraskende af General Giertas Tropper. En ødelæggende Geværild standsede ham fuldstændigt; Tordenskjold saaredes, og Galejerne stod tilsyneladende fortabte paa Grund. Det lykkedes dog Kadet Wodrot! trods den heftige Beskydning at faa en Trosse fra
"Laalalld" fast i en af dem og begunstiget af en Landbris at hale dem ud. Den anden Galej bjærgedes af en
tililende Galej. Her udmærkede Skipper Elias Wulf sig;
afklædt til Skjorten og truende Fjenden med sin Kaarde
under haanende Tilraah, stod han paa Galejens Agterkastel og drog Svenskernes Ild paa sig. Herved lykkedes
det at faa Lejlighed til at fastgøre Varpet og bugsere Galejen ud. Wulf selv forblev uskadt.
Herefter opgaves Angrebet, og for Landbrisen stod alle
Skibene uden yderligere Skade ud. Tabet paa dansk Side
var 342 døde og saarede, paa svensk 192. -

De storre af de danske Skibe gik efter Angrebet til Norge
for at reparere, men Galejeskadren blokerede Strømstad for
al afskære flere Tilførsler. Dette lykkedes dog ikke. En
større Transporl, konvojeret af svenske Galejer, kom ind, men
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10/S var Tordenskjold atter ud for Stromstad med hele sin
Styrke og indesluttede Pladsen fuldstændigt.
Nederlaget ved Strømstad aabnede øjnene paa Regeringen.
Man ojnede Faren for Norge og forstærkede baade Hæren og
Eskadren, hvorfor et paatænkt Angreb paa Gotland blev opgivet. Tordenskjold fik imidlertid ikke den forstærkede
Eskadre at fore; Kommandoen blev overdraget Schoutbynaeht Rosenpalm, og denne stationerede Tordenskjold. der
var bleven Eskadrens næstkommanderende, med "Laaland"
og Galejerne ud for Svinesund, idet han ansaa Blokaden af
Strømstad og Goteborg for umulig at holde, efter at Svenskerne paa forstnævnte Sted havde fort Skyts længere ud
imod Soen. Rosenpalm indskrænkede sig til at blokere Svinesund og krydsede imod de svenske Kapere, men skønt han i
Virkeligheden havde Ret i sin Anskuelse af det uniulige i at
holde den lange Kyst blokeret med en alligevel trods Forstærkningen saa ringe Styrke, var det dog uheldigt at hæve Blokaden af Stromstad, idet Svenskerne benyttede Lejligheden til
at forstærke denne Plads meget betydeligt. I Slutningen af
Aaret afrejste Tordenskjold til København; efter en eventyrlig Kamp med en overlegen Fjende strandede hans Hakkert,
og i en Jolle naaede han selvanden Land.

1718

Grænsen mellem Sverige og Norge dannes paa en Strækning af Svinesund, og for Fremrykningen mod Frederikshald
blev derfor Idefjorden som Transportvej af største Betydning.
Svinesund selv holdtes som nævnt blokeret af Rosenpalms
Eskadre, men Svenskerne havde anlagt Befæstninger paa
Sundets Sydside, og ingen af de to Parter kunde derfor fore
Fartøjer ad Svinesund ind i Idefjorden men maatte gore det
over Land, Svenskerne fra Strømstad. Danskerne fra Bøsnæskilen. Saaledes dannedes mindre Flotiller af Galejer og
Skærbaade, og forskellige Kampe udkæmpedes, uden at det
lykkedes de danske Fartøjer, der støttede sig paa Frederikshald, at vinde Overhaand.
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I September begyndte endelig Angrebet paa Norge. Medens en Nordarme trængte frem mod Trondhjem, rykkede en
Sydarme under Karl XII op mod Svinesund-Tistedalslinien,
som den norske Hær hurtigt opgav. Herved kom den danske
Flotille paa Idefjorden til at mangle Støtte; dels ødelagde man
den derfor selv, dels trak den sig ind til Frederikshald, hvis
Belejring Svenskerne straks paabegyndte, begunstiget i høj
Grad af deres Herredømme over Svinesunds indre Del og Idefjorden. Inden Belejringen var bragt til noget Resultat, dræbtes Karl XII 11/12 1718. Herved gik hele Felttoget fuldstændigt
i Staa, Sydarmeen trak sig tilbage over Grænsen, og Nordarmeen var allerede næsten ukampdygtig.
Toget mod Norge var endt. Ene Karl XII's mægtige Energi
havde formaaet at tvinge Sverige til denne sidste Kraftanspændelse - med ham faldt det hele . Med overordentlig Lettelse erfarede Kong Frederik Efterretningen, hvis Overbringer
- Tordenskjold - udnævntes til Schoutbynacht. Til Trods
for at Hvervet var overdraget en anden, afsejlede Tordenskjold af eget Initiativ, pressede Sejl og sejlede fra det officielle Sendebud.
Tordenskjold fik herved - ganske vist ikke ad regelret
Vej - en i høj Grad velfortjent Oprejsning. Som Eskadrechef i Nordsøen havde han klart indset, at Sømagtens Hovedopgave var at operere paa Fjendens langs Kysten gaaende
Forbindelseslin.ie. Regeringen var vel ikke blind herfor Gabel var som Eskadrechef ogsaa klar derover - men tillagde det ikke samme Betydning, som Tordenskjold gjorde,
og som Sagen i Virkeligheden havde. Tordenskjold fik derfor
ikke Materiel nok til Opgavens Løsning. Man bebrejdede ham
hans strategisk rigtige men ganske vist taktisk mindre vel
udførte Angreb paa Gøteborg og bandt hans Hænder overfor
fremtidige Operationer af samme Art for sluttelig at fratage
ham Kommandoen. Men Tordenskjold var for overbevist om
sin Tankes Rigtighed og brød igennem Skrankerne. Var hans
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Strategi end saaledes rigtig og hans Fastholden deraf en stor
Anforer værdig, bor det dog ikke overses, at de taktiske Losninger af Angrebene paa Goteborg og Strømstad lod meget
tilbage at ønske. Særlig burde Angrebet paa Geteborg aldrig
have været udfort, naar dets Karakter af en Overrumpling
var borte; Skylden for delle var ganske vist Kaptajn Vossbeins, men intet paabød Tordenskjold at gore det netop den
Dag - han kunde meget vel have reguleret sin March efter
"Arche Noæ" og have opsat Ankomsten 24 Timer. Heller ikke
Angrebet paa Strømstad var forsvarligt. Her burde ogsaa
hele Styrken have været samlet, og Indsejlingen maaUe, naar
der skulde varpes, medføre saa store Tab, at Udfaldets Held
stod paa Spil. Og dog er det sandsynligt, at Tordenskjolds
enesta aende Personlighed og Energi havde sejret, om alle
Galejerne var indtrufne samtidig til Laholmen, eller endog
- trods del uheldige Angreb paa denne - om han ikke var
bleven saaret men havde fortsat Artillerikampen fra Linieskibene. Da han blev ukampdygtig, faldt, som det saa ofte
gaar ved store Forere, alt til Jorden. Ved Hjemkomsten
fik Tordenskjold sin Sag for Krigsret og frikendtes, men sin
Kommando fik han ikke tilbage, for han ved den for ham
saa overordentlig karakteristiske Overbringelse af Budskabet
om Karl XII 's Fald selv udvirkede sin Forfremmelse.
1719

Med Karl XII's Død ophørte Enevælden i Sverige, og
Fredsunderhandlingerne tog deres Begyndelse - for Danmarks Vedkommende med lyse Udsigter -, idet det syntes
let at tvinge Sverige til den Fred, det havde sukket efter, og
som kun var bleven det foreholdt ved Karl XII's stivsindede
Politik. Havde de allierede Magter staaet enige, vilde Sverige
ogsaa sikkert hurtigt være falden til Foje, men dette var
mindre end nogensinde Tilfældet, og Hovedgrunden hertil
var gensidig Mistro . Særlig rettedes denne mod Rusland, og
paa sin Side havde England kun Interesse for at erhverve
Bremen og Verden, hvorfor det nærmede sig til Sverige, sær-
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lig efter at dette Land havde ophævet sine skarpe Forholdsregler imod den engelsk-hollandske Handel. Dette paavirkede naturligvis atter Sveriges Optræden overfor de danske
Fredsunderhandlere, saaledes at intet Resultat opnaaedes, og
Danmark var da atter henvist til Krig.
Ej heller lykkedes det at faa en Fred tilvejebragt mellem
Rusland og Sverige, og intet syntes da rimeligere, end at
Rusland og Danmark for Alvor slog sig sammen og rettede
et Angreb mod Sverige, saaledes som Planen havde været
tidligere, et Angreb, der tilmed utvivlsomt vilde have tvunget Sverige i Knæ. Men den nye 0stersømagts Politik var
for uklar til, at Danmark turde binde sig til den, navnlig da
Forholdet mellem England og Rusland efterhaanden var
blevet saa tilspidset, at en Tilnærmel-se til Rusland betød
et Brud med England. Hver af de to Magter, Rusland og
Danmark, gik da sin egen Vej, og Danmarks Plan var ved
et Angreb fra Norge at paavirke Sverige til den Fred, som
ogsaa Danmark snart i allerhøjeste Grad tiltrængte.
En Hær skulde altsaa fra den norske Grænse bryde ind i
Båhusliin, men samtidig skulde en anden Hær landsættes
ved Gøteborg. Flaaden vilde selvfølgelig her komme til at
spille en overordentlig betydningsfuld Rolle, først ved at
støtte den nordfra kommende Hærs højre Flanke, dernæst
ved at muliggøre Landgangen. Gøteborg blev Maalet for
begge Hæres Operationer, og da denne Havn var baade den
svenske Hærs og Flaades Basis, maatte den helst blokeres
fuldstændig. Felttoget indlededes da ogsaa med Afsendelsen
af en Eskadre paa 4 Linieskibe og 1 Fregat under Schoutbynacht Tordenskjold, og denne etablerede under Chefen for
den i Kristiania stationerede Flaadeafdeling, Viceadmiral
Rosenpalm, Blokade af Gøteborg.
Tordenskjolds Styrke var imidlertid mindre end den
svenske Gøteborgeskadres, og følgelig kunde der kun være
Tale om al blokere selve Gøtaelven. Dette var ret uheldigt,
da Byen over Bålruselven kunde faa Forbindelse med Mar-
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strand og stottet paa denne stærke Fæstning være i Stand
til at vedligeholde Forbindelsen indenskærs op til Strømstad, uden at de to danske Eskadrer var stærke nok til at forhindre det. Marstrand blev saaledes et yderst vigtigt Punkt,
særlig da man endog havde udset Øen Hisingen til Landgangshærens Maal.
I Løbet af Juni Maaned var den danske Hær bleven koncentreret i Norge, og i Begyndelsen af Juli iværksattes Indmarchen i Sverige. Den underlegne svenske Hær gik tilbage
og nødsagedes til at rømme Strømstad. En større Transportflaade herfra blev indestængt af Rosenpalm og maatte
tilintetgøres for ikke at falde i Fjendens Hænder. Ogsaa
Tordenskjold havde nu faaet Forstærkning og kunde blokere
Båhuselven, saaledes at Gøteborg var fuldstændig afskaaret
fra Søen. Den. danske Hær besatte snart Strømstad; Svenskerne tog Stilling ved Uddevalla, men da Marstrand kort
efter kapitulerede for Tordenskjold, blev deres Stilling yderst
vanskelig, dels laa Farvandet op til Uddevalla nu uforsvaret, dels kunde en Landgang iværksættes i deres Ryg. De
blev dog staaende men var rede til hurtig at gaa tilbage.
Fæstningen Marstrands Erobring (se Plan 8).
I Begyndelsen af Juli raadede Tordenskjold over 7
Linieskibe, 2 Fregatter, 2 Skytsskibe, 2 Flydebatterier, 1
Bombardergaliot og 5 Galejer. Med denne Styrke besluttede han at rette et Angreb paa Marstrand og etablerede
da først Blokade af begge Elvmundingerne. Efter at have
foretaget en omhyggelig Rekognoscering af Forholdene,
ja endog efter personlig - forklædt som Fisker - at have
spioneret i Byen Marstrand afgik han med Resten af
Styrken til Farvandet omkring Fæstningen.
Byen Marstrand, der laa paa Marstrandsøen, havde
en ypperlig Red og var beskyttet dels af den højtliggende
Fæstning, Karlsten, dels af flere - dog særlig til Havne-
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forsvar bestemte - Skanser. Karlsten var baade stærk,
velarmeret og velprovianteret men havde en Besætning
paa kun ca. 350 Mand under Kommando af Oberst Danckwardt. I Havnen laa bag en Spærring af Kæder, Tovværk og Master 7 Fregatter samt 8 Galejer og Skærgaardsfartøjer under Kommando af Kommandør Sjøblad. Denne
Eskadre havde været detacheret til Samvirke med Hæren
under dennes sidste Angreb paa Norge og havde efter
Strømstads Rømning ikke været i Stand til at slippe gennem den danske Blokadelinie og naa ind til Gøteborg,
hvorfor den havde søgt Marstrand.
Efter at have spærret begge de to vestlige Indløb til
Marstrands Havn med Fregatter og Skytsskibe førte Tordenskjold Resten af sin Styrke om paa Nordsiden af Koøen og landsatte Natten til 22 / 7 et af Eskadrens Besætninger dannet Landgangskorps paa Øens NO Side i et
Felt, hvor Fæstningens Kanoner ikke kunde fage det
under Ild. Korpset satte sig straks fast og begyndte at
forskanse sig. I Løbet af Natten slæbte Eskadrens Mandskab yderligere 12 svære og 50 lette Morterer og Haubitser i Stilling til Trods for, at de ombordværende Artilleri- og Ingeniørofficerer, der medfulgte for at forberede
den fra Danmark kommende Landgangshærs Operationer - - og derfor ikke var underlagt Tordenskjold -,
havde nægtet deres Medvirken.
Ved Daggry 22 / 7 begyndte Artillerikampen. Allerede
samme Aften rømmede Fjenden Batteriet paa Hedvigsholm - et af de tidligere nævnte til Havneforsvar bestemte Batterier - , medens det danske Værk kun havde
lidt ringe Skade trods Beskydning baade fra Karlsten og
fra de i Havnen liggende Skibe, der skød op gennem
Langedalen. Næste Dag var det lykkedes de Danske at
opkaste en yderligere fremskudt Skanse, og da Bombardergalioten og Flydebatterierne samtidig tillige greb ind,
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tilføjedes der Fæstningen betydelig Skade - til sidst
kunde endog kun een Kanon bringes i Skud mod de danske Værker.
Endelig ~3/1 op ad Dagen bragte Tordenskjold det
meste af sin Eskadre i Stilling ud for det noravestlige
Indløb til Havnen, og dækket af Skibenes Ild lykkedes det
ham at kaste 2-300 Mand i Land i Nærheden af Batteriet "Antonetta", hvorpaa saavel dette som de to andre
Strandbatterier rømmedes. Tordenskjold kunde nu uden
nævneværdig Modstand besætte Byen, som Svenskerne i
Skyndingen havde forsømt at ødelægge, og som Fæstningen dels ikke kunde, dels, hvor den kunde, undlod at tage
under Ild. Den svenske Eskadre havde ganske vist nu og
da grebet ind i Kampen men laa fra Begyndelsen uheldig
fortøjet hertil og kunde senere ikke flytte sig, hvorfor Besætningerne, da Tordenskjold havde faaet fast Fod paa
Øen, opgav Tanken om at redde Skibene og begyndte at
ødelægge dem. Det lykkedes dog Tordenskjold at erobre
2 Fregatter, 1 Galej og 1 Skytpram - Resten naaede Svenskerne at sænke.
Da Byen som nævnt ikke var ødelagt, kunde de Danske tage Kvarter i den og paabegynde Årbejdet med at
bringe de erobrede Skibe ud, samtidig med at Skibe og
Batterier paany aabnede Ilden mod Karlsten. Fæstningen besvarede Ilden uden Virkning og led derved en Del
Skade, hvorfor Tordenskjold fattede Planer om at opnaa
dens Kapitulation ved List. Ved al smugle Stikbreve ind
til den væsentlig tyske Besætning og ved at fremstille sin Styrke som betydelig større, end den var, samt
først og fremmest ved det moralske Indtryk, de Ioregaaende Dages Uheld havde gjort paa Kommandanten og
Besætningen, lykkedes det virkelig at fremtvinge Fæstningens Kapitulation 26 / 7, Kommandanten maatte senere
bøde derfor med sit Hoved.
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Erobringen af Marstrand bragte et stort Materiel i
Hænderne paa de Danske men var jo kun Indledningen
til Hovedangrebet paa Gøteborg. Tordenskjold tøvede ej
heller noget Øjeblik med at iværksætte dette og rettede
først Angrebet mod Nya Alfsborg men blev slaaet tilbage.

1/8_4/8 17~9

(se Plan 6).
Den Iste August havde Tordenskjold sin Styrke samlet
ud for Vinga; i alt bestod den af 7 Linieskibe, 2 Fregatter,
5 Skytsskibe. 2 Flydebatterier, 1 Bombardergaliot og 4
Galejer. Den lille svenske Flaadeafdeling, der laa i Gøteborg, havde forsænket Havnen og holdt sig ganske paa
Defensiven.
Som allerede nævnt ved det tidligere omtalte Angreb
paa Gøteborg var de Nord og Nordvest for Fæstningen
liggende Holme ikke indrettede til Forsvar, og Tordenskjold benyttede sig heraf til at lægge nogle af Skytsskibene og begge Flydebatterierne samt Bombardergalioten om bag disse, samtidig med at han landsatte en
Styrke og opplantede Kanoner paa Aspholmene. KI. 11
om Aftenen samme Dag begyndte Kampen; kort efter varpede end yderligere 2 Linieskibe og 1 Skytsskib udenom
Skærene hen NO for Fæstningen. Uden at have naaet
noget Resultat denne Nat genoptoges Kampen næste Nat.
Angrebsstyrken var da forøget med endnu 2 Skytsskibe
og 1 Fregat; Resten af Linieskibene forblev udenfor Skudvidde men sendte stadig friske Folk til Kamplinien. Nya
Alfsborg var imidlertid intet Karlsten. Vel led Fæstningen betydeligt, men ogsaa den danske Eskadre havde
lidt svære Tab, og et af Tordenskjold til Kommandanten
rettet Forslag om Overgivelse afsloges rent ud. Ej heller
kunde de Danske forhindre Fæstningen i at faa Undsætning, og det blev da uden Betydning for Kampens Udfald,
at Angrebsbatterierne paa Aspholmen forstærkedes med

Angrebet paa Nya Alfsborg

Nordens Søkrigshislorle.
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Morterer. Endelig 4/ 8, da Svenskerne tillige havde faaet
klargjort nogle af de i Gøteborg liggende Skibe, og da
den danske Styrke blev beskudt i Flanken med Artilleri
fra Hisingen, opgaves Angrebet fuldstændigt, og Retræten
tiltraadtes af alle de danske Skibe. Begge Parler havde
lidt svær materiel Skade, de Danskes Tab var 133 døde
og saarede, de Svenskes omkring 100.
Skønt Angrebet i det hele taget havde været fortrinlig
ledet, og skønt det havde været udført med den Tapperhed, der altid kendetegnede Tordenskjolds Foretagender,
var det dog bleven slaaet fuldstændig tilbage. Fæstningen var stærkere, end Tordenskjold paaregnede, og han
ventede sig for meget af det moralske Indtryk, Karlstens
Erobring havde gjort. Mulig bidrog ogsaa til det uheldige Udfald, at Tordenskjold selv 3/8afrejste m Marstrand
for at modtage Kongen - der imidlertid grundet paa
Modvind først ankom 14 Dage senere - og overgav Kommandoen til Kommandørkaptajn Hoppe. Skønt denne
var en særdeles dygtig Officer, formaaede han dog ikke al
opildne Besætningerne i samme Grad, som Tordenskjold
evnede det ved sin mægtige Personlighed.
Det afslaaede Angreb kom imidlertid ikke til at spille
nogen Rolle , thi Felttoget i Sverige opgaves samtidig, og
Hæren førtes tilbage til Danmark og Norge. Denne tarvelige Udgang paa et med saa gode Chancer paabegyndt Felttog skyldtes atter Englands skarpe Holdning
overfor Rusland.
Samtidig med det danske Indfald i Båhuslån havde Russerne nemlig rettet et farligt Angreb paa Sverige. Allerede
4/G havde en russisk Eskadre paa 6 Linieskibe og 1 Fregat
(i alt 340 Kanoner) under Kommandør Seniavin ødelagt en
svensk Eskadre paa 1 Linieskib og 2 Fregatter (i alt 90 Kanoner) under Kommandør Wrangel ved Gotska Sandoen.
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Af Ruslands allierede havde Danmark en mindre Eskadre

i Østersøen, og England afsendte snart efter en større Eskadre
til dette Farvand, men denne 'indtog en afventende Holdning.
Dette var i Overensstemmelse med Stemningen i England,
der i Ruslands voksende Sømagt saa en Trusel mod de en:gelske Interesser i Østersøen, og som derfor ikke var saa lidt
paavirket i svensk-venlig Retning. Zarens Stilling var derfor ingenlunde let, men med Opbydelsen af Ruslands sidste
Kræfter og spændt iagttagende den engelske Eskadre, iværksatte han dog det Stød, der skulde skaffe ham de attraaede
Østersøprovinser.
En Hær samledes paa Alandsøerne, og en Eskadre paa 22
Linieskibe under Zarens personlige Anførsel dækkede Troppernes Overførsel. Paa de 130 Galejer, man havde samlet,
ankom Tropperne 22/1 til Raadmansøen, uden at det var lykkedes Svenskerne paa Grund af Pengemangelen at forhindre
dem deri; kun en flydende Defension i Stockholms Skærgaard
havde man faaet udlagt. Da Sverige tillige ganske manglede
Skærgaardsflaade, kunde Galejflaaden, der kommanderedes
af General-Admiral Apraxin, fortsætte indenskærs langs
Sødermanlands og Østergotlands Kyster, hvor Norrkøping,
Sødertalje o. fl. Byer gik op i Luer. Ganske paa lignende
Maade hærgede en anden Galejflaade paa Uplands Kyster
helt op til Gefle, medens en tredie havde taget Post udenfor
Stockholmskærene. Her samledes til Slut alle tre Flaader
til et Angreb paa Stockholm. Dette mislykkedes dog, og da
den svenske Karlskronaeskadre, der grundet paa de elendige
Finanser først nu var bleven klar, endelig begyndte at røre
paa sig, gik Russerne lijem i Slutningen af August. Skaden,
de havde anrettet, var imidlertid uhyre stor - ca. 8 Millioner Kroner -, og over 2ססoo Familier var blevne husvilde, men næsten værre var det, at Russernes lange Ophold
i Skærgaarden havde givet dem et for Svenskerne senere
uheldssvangert Kendskab til dette vigtige Farvand.
iS"
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Dette russiske Mordbrændertogt bevirkede, at Sverige fuldstændig kastede sig i Englands Arme . Danmarks Angreb fra
Norge fik herved - set med engelske øjne og trods Modforestillinger - et Præg af Samvirke med Rusland, da det var
falden nærlig paa samme Tid som ovennævnte Begivenheder.
Frederik IV, der saaledes maatte vælge mellem Rusland og
England, valgte dette sidste Land og maatte derfor opgive
det med saa gode Chancer begyndte Angreb fra Norge. Hele
Aarets Felttog havde været forgæves.
Den første Folge af den forandrede Situation var, at Tordenskjold fik Befaling til at sende største Delen af sin Eskadre
til Kobenhavn. hvorfor Blokaden af Båhuslåns-Kysten maatte
opgives. Medens nogle af de hjemgaaende Skibe - de to
Flydebatterier, een Bombardergaliot og een Galej -, der
væsentligt var desarmerede, 12/. befandt sig ud for Nordre
Elis Munding, overrumpledes og erobredes de i Vindstille af
svenske Galejer. Tordenskjold blev yderst opbragt herover
og svor at tage Hævn, men da der ikke kunde blive Tale om
Operationer i større Stil, besluttede han at forsoge en Overrumpling af Gøteborg Værft udelukkende med mindre Fartøjer. 8/10 udforte han virkelig sit Forsæt, der kronedes med
Held .
Overrumplingen af Oøteborg 8/10 1719 (se Plan 6).
Tordenskjolds Styrke var af de ovennævnte Grunde
bleven yderligere formindsket, saaledes at han sidst i
September tillige havde set sig nødsaget til at ophæve
Blokaden af Gøteborg. Han havde da taget Station i
Marstrands Havn med sit Flagskib "Laaland", og sammesteds befandt der sig nogle Skibe under Admiral Judichærs Kommando, idet denne var sendt op for at lede
Bjærgningen af de af Svenskerne under Angrebet paa
l\Iarstrand sænkede Skibe.
Tordenskjold og hans Flagkaptajn, Budde - en Mand
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af samme Støbning som Tordenskjold - samlede nu i
største Hemmelighed en Del større og mindre Slupper,
som stuvedes fulde af brændliare Sager, og over hvilke
Budde overtog Kommandoen. Tordenskjold selv vilde
med to Galejer dække Slupperne.
Der var imidlertid kun et ringe Antal af disse Slupper, og Tordenskjold gik derfor om Bord til Admiral Judiehær paa Fregatten "Hvide Ørn" for at faa Forstærkning. At henvende sig til Admiralen vidste han vilde føre
til, at han fik et Afslag, mulig - da han maatte klarlægge sine Hensigter - endog et Forbud mod Ekspeditionen overhovedet. Han mælede derfor intet Ord om
selve Sagen men talte ivrigt med Judiehær om andre Sager i to Timer og fik derved umiddelbart før sin Bortgang fra den intetanende Judiehær Lejlighed til at opfordre en af Fregattens Løjtnanter til at møde med en Slup
og deltage i Ekspeditionen. Løjtnanlen - Wodroff var
hans Navn - var en Mand ganske efter Tordenskjolds
Hoved og var endog af denne selv forfremmet for sin
Tapperhed i Kampen ved Strømstad. Uden at skænke sit
Forhold til Judiehær en Tanke indvilgede WodrofI og
mødte punktlig med en af Fregattens Slupper. KI. 3 om
Eftermiddagen roede Tordenskjold med to Galejer og 10
Slupper ud af Havnen, og KI. 11 Aften var den lille
Styrke ved Nya Ålfsborg.
Geteborgs Forsvar var bleven ikke ubetydeligt forstærket siden Tordenskjolds sidste Angreb, særlig ved
Anlæg af Strandbatterier. Besætningen var tillige bleven
ikke saa lidt forøget. Med nøje Kendskab til Tordenskjolds Karakter sluttede man sig til hans Harme over de
lidte Tab og imødesaa derfor et Angreb fra hans Side .
Maanen var ikke kommen op endnu, da Budde med
sine Slupper gaaende midtfarvands passerede Fæstningen og Kåringberg Batteriet. Baade herfra og fra Ca-
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roli-Batteri observeredes de utydeligt men antoges for
svenske, hvorfor de uhindret kunde fortsætte, og snart
styrtede Budde med sine Folk i Land ved Værftet.
Dels ved Skuddene herfra, dels ved de brændende Bygninger alarmeredes Nya Xlfsborg, og da Tordenskjold
med de to Galejer kom i Sigte - Maanen var da oppe -,
prajedes han af Fæstningens Patrouillefartøj. Uden Betænkning svarede Tordenskjold paa Svenskernes: "Wer
da" med Ordene: "Tordenskjoldl vend om og hils jer
Kommandant, at jeg er her for at lære ham at holde sig
vaagen."
Nu aahnedes Ilden fra alle Kanter, men ikke desto
mindre lykkedes det Tordenskjold at slippe ind. Snart
havde han og Budde stukket Ild paa 2 svenske Galejer,
en Fregat og et Krudtskib. der alle sprang i Luften, samt
paa den erobrede danske Bombardergaliot. Flydebatterierne lykkedes det ikke at faa antændt, Galejen derimod førtes ud fra Værftet, hvorpaa den eskorteret af de
danske Skibe med Tordenskjold i Spidsen og trods heftig Beskydning førtes ud . Den danske Styrke mistede ikke
en Mand.
Næste Formiddag var den lille Styrke i Marstrand, og
Tordenskjold indtog sin Plads ved Judiehærs Side i Kirken midt under Højmessen. Alle vidste, at der havde
været Kamp om Natten, men Gudstjenesten' forhindrede
Spørgsmaal - til Tordenskjolds store Fornøjelse. Først
efter Højmessens Slutning fik Judiehær og hans Folk
Meddelelsen om denne Krigens sidste Affære - Tordenskjolds afsluttende Vaabendaad. Ved Englands Mægling afsluttedes først en Vaabenstilstand mellem Danmark og Sverige, derefter endelig '/1 1720
Freden i Frederiksborg. Sverige opgav Toldfriheden i Øresund og udredede 60ססoo Rdlr., mod at Danmark tilbagegav
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Rugen, Pommern, Wismar og Marstrand. Danmark erhvervede sig Stormagternes Garanti for den danske Konges Besiddeisesret til Slesvig, hvor tillige Sverige maatte love aldrig at optræde til Skade for -Danmark. Var de andre Fordele kun smaa, havde denne sidste Bestemmelse til Gengæld
den allerstørste Betydning. '

e. Den store nordiske Krigs 3die Afsnit: Krigen mellem
Sverige og Rusland.
Af Sveriges Fjender var nu kun Rusland tilbage. Som
det vil erindres, var der overfor denne Magt foregaaet en
Svingning i de europæiske Magters Politik - særlig Englands. Den rivende Vækst, denne nye østersømagt havde
haft, havde gjort betydeligt Indtryk paa alle. Saa længe man
imidlertid var bleven lokket frem af fælles Higen efter at
erobre Sveriges Østersølande, havde man lukket øjnene,
men nu, da alle havde sikret sig Fordele, slog man om og
udkastede under Englands Førerskab Planer til at stoppe
Rusland. Hvad Sverige angaar, da var Landet saa. udmattet, at det ganske havde opgivet sin gamle Østersøpolitik og
kun stræbte efter Fred. Den Pris, for hvilken denne kunde
købes, var imidlertid for høj, thi den var intet mindre end
alle Sveriges Østersøprovinsers Afstaaelse. Herpaa mente
man ikke at kunne gaa ind. At bevare Estland med Flaadestationen Reval mente man var nødvendigt for Stockholms
Sikkerhed, ligesom man ej heller kunde tvinge sig til at afstaa Livl and - Sveriges Kornkammer.
Sjælen i Koalitionen var England, hvis store Interesser i
Østersøen stod paa Spil, og det saa ud til, at Frankrig,
Preussen, Polen og Østrig vilde melde sig som Deltagere.
Medens en svensk-engelsk Flaade skulde tilkæmpe sig Herredømmet i Finske-Bugten, skulde forenede Hære marchere

272
mod Petersborg og Riga. I Sverige begyndte man allerede
paa Hærens Udrustning, men den forventede Tilslutning fra
de andre Magter udeblev, og Englands Holdning blev af den
Grund forsigtigere.
Med den engelske Flaade i Ryggen betragtede Sverige
imidlertid sine Kyster som sikrede og vilde alene forsøge en
Landgangsekspedition til Finland. En engelsk Flaade paa
20 Skibe under Admiral Norris forenede sig derfor med 11
svenske Skibe under Admiral Sparre og afgik, efter at have
detacheret en mindre Styrke til Forsvaret af Stockholm,
til Reval, hvor der etableredes Blokade. Englænderne vilde
imidlertid ikke gaa længere end til Defensiven - de vilde
dække Sverige men ikke angribe Rusland - og var ikke til
at bevæge til noget Foretagende mod den russiske Flaade
i Reval.
Imidlertid havde den til Stockholms Forsvar bestemte
Flaadeafdeling udsendt Krydsere til Alandsøerne, da en russisk Galejeskadre paa 90 Galejer og Skærbaade viste sig.
Kommandør Sjøblad afsendtes med 2 Linieskibe og 6 Fregatter" for at dække Forposternes Retræte, men 4 af Fregatterne kom paa Grund og erobredes. Galejeskadren fortsatte
derfor uhindret sin Vej og brandskattede Kysten ved Gefle,
uden at det lykkedes Svenskerne at forhindre den deri.
Samtidig opgav Norris fuldstændigt Blokaden af Reval og
var kun villig til at indtage en defensiv Position ved Stockholm. Sverige indledede derfor Fredsunderhandlingerne, men
Zaren var ikke til al bevæge bort fra sine Fordringer paa
østersølandene, hvorfor der ikke opnaaedes Enighed.
1721
I det følgende Foraar assisterede Englænderne ligeledes
Svenskerne men paa samme tilbageholdne Maade. Da Svenskerne ikke turde blotte Stockholm, havde de ingen Styrke at
sende imod en stor russisk Galejeskadre, der i Juni hærgede
Kysterne paa det frygteligste. Hudiksvall, Sundsvall, Hernøsand, Umeå og Piteå gik op i Luer, og i August laa en anden

273

Galejeskadre ved Alandsøerne rede til at gaa mod Gefle. Da
Englænderne oven i Købet paa dette Tidspunkt gik hjem,
besluttede Sverige sig til at ~.øge Fred, og denne undertegnedes 3°/8 1721 i Nystad. Sverige afstod Livland, Estland,
Ingermanland, en Del af Karelen og Viborglån og fik til
Gengæld herfor 2 Millioner Rdlr. og enkelte Toldlettelser i
Livland.
Det svenske Østersovælde var for bestandig forbi, og over
Sveriges Ruiner rykkede Rusland irem med Kæmpeskridt
til den maritime Magtposition, det har bevaret til Tysklands
Fremtræden i vore Dage. Det baltiske Spørgsmaal, som
alle Europas Magter havde været interesserede i, var bleven
overladt til Sverige alene at løse. Resultatet blev, at Østersøens Marinepolitik undergik en Forandring, der i lange
Tider skulde mærkes.
Ruslands Afspærring fra Havet - fuldført i Sveriges
Magtperiode - havde fra Grunden af været for unaturlig til
at kunne vedvare, men snart fik man at mærke, hvilken farlig Sag det var at aabne Adgangen til Østersøen for en Magt
med saa uberegnelige Magtressourcer som Rusland.
Baade Sverige og Danmark var nu uigenkaldelig reducerede til Magter af anden Rang.

•

FEMTE AFSNIT

Den store Fredsperiode og dens
Afslutning.
(1720-1814).
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A. Savæsenets Udvikling.
Almindelig Oversigt, Søfart og Søbandel.
Den lange Krig, der i de sidste tyve Aar havde anspændt
de nordiske Magters Kræfter til det yderste, havde skabt
en paafølgende Trang til Fred for saa at sige enhver Pris.
Næringslivet var gaaet i Staa overalt, og i særlig Grad gjaldt
dette Søfarten. Fredens Arbejde var da ogsaa for de nordiske
Riger Grundtonen i det omhandlede Tidsrum, indtil Napoleonskrigenes store Opgør med deres vældige Dønninger
naaede til Østersøen, Sverige nød ganske vist ikke Freden
udelt, dets Naboskab til Rusland indviklede det to Gange i
Krige, der dog var af forholdsvis ringe Varighed, men paa
hele Nordens Marinepolitik mærkedes det, at der i øst var
fremstaaet et Rige, der baade til Lands og til Søs var en
Stormagt.
Hvad særlig Danmarks Søfart angaar, da havde den altid
kæmpet med vanskelige Kaar, navnlig med Mangel paa
Driftskapital, og dette Forhold var naturligvis mangefold
forværret efter den store nordiske Krig. De svenske Kapere
havde tilføjet Skibsfarten - særlig Provinsbyernes - store
Tab, Handelskompagnierne var gaaede ind, Havnene var
tilsandede - selv Hovedstaden ejede knap nok Steder, hvor
Skibene kunde gaa til Bolværk -, Søfolkene var dragne bort
til Udlandet, og Smugleriet florerede. Tillige led Skibsfarten
paa Sydeuropa meget af algerinske og tunesiske Sørøveres
Angreb. Disse strakte deres Virkefelt helt op til Kanalen,
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og som Regel kunde Skibene ikke forsvare sig. Defensionsskibene, der navnlig havde gaaet i denne Fart, var ifølge
en Traktat af 1701 med Holland som før nævnt blevne opgivne.
Som Følge af alt dette var den danske Skibsfart kun i
ringe Grad oversøisk, men det manglede ikke paa Forsøg i
Retning af at udvikle den. Man forsøgte saaledes ved Privilegier at ophjælpe Københavns Handel. Byen fik Monopol
paa Indførsel af Salt, Vin, Tobak og Brændevin - de saakaldte ,,4 Species" -, og Forsøget lykkedes ganske vist for
Københavns Vedkommende men til stor Skade for Provinsbyerne. Endvidere genoplivedes Handelen paa Grønland,
man vedligeholdt Forbindelsen med Ostindien og genoprettede 1732 "Det asiatiske Kompagni"; SI. Croix erhvervedes
ved Køb og blev til væsentlig Støtte for Handelen paa Vestindien. Ved forskellige Toldbestemmelser og Privilegier forsøgte man at skabe en indenlandsk Industri og deraf følgende
Stigning i Skibsfarten, men den ringe Købeevne hemmede
disse Bestræbelser, og af egentlige Udforselsartikler besad
Danmark kun Landbrugsprodukter.
Fremad gik det dog. Det asiatiske Kompagni havde,
støttet paa sine udstrakte Privilegier og Kolonierne i Ostindien, god Fremgang, og da Hollændernes Skibsfart begyndte at tage af, gik i alt Fald Københavns Handel frem,
og Byen begyndte i stigende Grad at blive en Stabelplads for
Østersøen. Norge for sit Vedkommende havde i Trælasthandelen bedre Betingelser for et Opsving og rejste sig ogsaa
hurtigere end Danmark; saavel Bergen som Trondhjem hævede sig hurtigt til blomstrende Handelsbyer.
I langt højere Grad end Danmark-Norge havde Krigen
medtaget Sverige og Finland, men forbavsende hurtigt rettede
Landene sig igen. Den svenske Jærnindustri, der spillede en
ikke ringe Rolle i Europa, stod rede til at genindtage sin
gamle Plads. De under Krigen ophobede Jærnbeholdninger
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udførtes og gav Landet Købeevne. saaledes at Omsætningen
steg, stærkt fremskyndet ved, at Regeringen en Tid brød med
det overalt herskende Merkantilsystem og nærmede sig til
Frihandel. For yderligere at ophjælpe den nationale svenske
Skibsfart udfærdigedes 1724 den saakaldte "Produktionsplakat", der - efter Navigationsaktens Forbillede - forbød
fremmede Skibe at indføre andre Varer end deres eget Lands.
Ogsaa i Sverige stiftedes et ostindisk Kompagni (1731).
Indirekte - gennem Øresundstolden, som Sverige nu
efter Freden atter var pligtig at erlægge - kom disse Forhold Danmark til gode.
I disse første Aar efter Krigen paahvilede der saaledes de
tre nordiske Rigers Flaader den meget betydningsfulde Opgave at følge Handelen med Orlogsflaget, men i Danmark var
de politiske Forhold uheldigvis saadanne, at Hæren udvikledes paa Flaadens Bekostning. Grunden hertil var Ruslands
Holdning. Stærkt ophidset mod Danmark og fra 1724 i Forbund med Sverige tvang Rusland Danmark over paa Vestmagternes Parti - hvorhen for øvrigt ogsaa Sverige snart
vendte sig -, og i disses øjne spillede Danmark-Norges Hær
en større Rolle end dets Flaade. Pengeforholdene i Danmark
var kun slette og tillod ikke at udvikle begge Værn samtidig, hvorfor Flaaden forsømtes. Hertil kom ogsaa, at Staten skyldte Søetatens Personale store Summer i Gage - der
afbetaltes saaledes i Aarene fra 1721-24 over een Million
Rdlr. paa denne Gæld.
Da Situationen flere Gange var truende, viste større engelske Eskadrer sig i Østersøen for sammen med mindre
danske at lægge Pres paa Rusland, hvilket ogsaa lykkedes.
I Sverige arbejdede man ivrigt paa Flaadens Udvikling,
sættende sig som Maal Jævnbyrdighed med Ruslands eller
Danmarks, men Pengemangelen var ogsaa her stor, og Sverige naaede ved den danske Kong Frederik IV's Død kun paa
Højde med Danmarks men ikke med Ruslands Flaade i
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Styrke. Rusland besad paa dette Tidspunkt 36 Linieskibe,
20 Fregatter og over 100 Galejer, Danmark 23 Linieskibe,
14 Fregatter og Skytsskibe, Sverige 21 Linieskibe, 14 Fregatter og 23 Galejer. Man ser tydeligt her, til hvilken Sømagt Rusland var vokset, tilmed var Materiellet paa dansk
Side i daarlig Stand.
Efter at Kristian den Sjette havde besteget Danmarks
Trone, forbedredes Flaaden. Skønt Landet vel var kommet
i Modsætningsforhold til Frankrig, var det dog som Modvægt kommet i Forbund baade med Rusland og Sverige 1734 sluttedes endog et Forsvarsforbund med gensidig Garanti for hinandens Lande paa 15 Aar mellem Sverige og
Danmark -, og det lykkedes tillige at holde Landel udenfor den polske Arvefølgekrig, 1733-35. Vanskeligere blev
Fredens Bevarelse, da Europa omkring 1740 atter stod i
Flammer fra den østrigske Arvefølgekrig, thi Faren kom
her paa nærmere Hold ved Sveriges Politik. l dette Land
havde nemlig Frihedspartiet faaet Magten, og med Støtte hos
Frankrig, der ønskede Rusland engageret, for at dette Rige
ikke skulde slutte sig til Frankrigs Fjender, erklærede Sverige Rusland Krig 1741. Til Trods for Traktalerne lykkedes
det Danmark at bevare sin Neutralitet men ikke uden større
Rustning. Det var Tanken at træde over paa Sveriges Side,
saafremt dette Land vilde vælge den danske Kronprins til
Tronfølger efter den barnløse Kong Frederik I. Denne Plan,
der havde mange Tilhængere i Sverige, vilde ved de tre nordiske Rigers Forening slaa Bom for Ruslands voksende Østersøvælde, der tilmed - da Krigen gik Sverige ganske imod
- havde Chancer for at vokse yderligere. Rusland, der klart
indsaa Faren ved en skandinavisk Union, opstillede da en
Tronkandidat af Gottorpslægten og tilbød at gengive Sverige
alt det erobrede. Freden kom da i Stand 1743, uden at Danmark greb ind for Kronprinsens Valg trods sin Harme og
Frygten for, al Rusland og Sverige skulde beherskes af den
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Danmark fjendtlige Gottorpslægt. til hvilken baade Bns-,
lands og Sveriges Tronfølgere nu hørte. Foreløbig lykkedes
det dog at opnaa en gunstig Stilling baade overfor Rusland
og Sverige.
Under Kristian den Sjette arbejdede Danmarks Søhandel
sig langsomt fremad. Handelen paa Island og Grønland!
voksede. og Regeringen førte med Held et kraftigt Sprog mod
Hollænderne. der havde udnyttet Fiskeriet indenfor Territorialgrænsen. Denne fastsloges til 4 Sml., og de første Inspektionsskibe udsendtes. Men .særlig gik det asiatiske Kompagm fremad. Trods store Vanskeligheder holdtes det oppe
af Kongen og de større Pengemænd, ligesom den i 1736
oprettede Bank var Kompagniet til stor Nytte. Snart besad
Kompagniet en større. næsten militært organiseret Flaade
- gamle Linieskibe fandt f. Eks. Anvendelse her -, der til
Kampen mod Sørøverne var meget stærkt bemandet. Særlig
Handelen paa Kina betalte sig glimrende - en enkelt Rejse
gav f. Eks. 116 % -, og de hjemførte rige Ladninger udførtes atter til de omkringliggende Lande, saaledes at der
her begyndte at skabes en Søfart i større Stil. Fremad men
i langt ringere Grad gik Handelen paa Vestindien, der dreves af del vestindisk-guinesiske Kompagni. For den europæiske Handel blev det af meget stor Betydning, at Danmark
1746 ved en Flaadedemonstration overfor Deyen af Algier
fik fremtvunget en Garantitraktat, i Læ af hvilken særlig
Handelen paa Middelhavet voksede.
Det er indlysende, at dette paa saa mange Maader betydningsfulde Opsving ikke kunde skabes, uden at den danske
Flaade holdtes paa Højde med Tiden. Den underkastedes da
ogsaa en fuldstændig Reorganisation og gik ind i sin i Danmarks Søkrigshistorie mest glimrende Periode. Fortrinlig
administreret og med rimelige Midler at raade over satte
den Danmark i Stand til at træde skarpt op imod de Stater,
der truede Landets Udvikling, ligesom den gav Danmark
Nordens Sekrlgshlstorte.
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en tenunelig fremskudt Plads i Norden. Ved Kristian den
Sjettes Dod havde Landet 29 Linieskibe og 13 Fregatter af Linieskibene var endog kun 4 over 30 Aar gamle. Maalet,
som man havde sat sig, var endog i Begyndelsen at faa Styrken bragt op paa 40 Linieskibe, men Tallet forandredes dog
til 30 af financielle Hensyn. Flaadens høje Standpunkt ses
ogsaa at være anerkendt i Europa; saaledes betegner Fredrik
den Store af Preussen den i sit kendte Opgor over Europas
Stater som "den mest fuldkomne Del af de danske Statsindretninger og roses af enhver Kender" .
• Sverige betraadte de sanune Baner som Danmark men
ikke med samme Resultat. Først og fremmest bevaredes Freden ikke, og dernæst trykkede Forholdet til Rusland i det
hele taget Landets Politik. Den oversoiske Handel tog dog
ikke lidt til, men den søgaaende Flaade kunde Sverige ikke
udvikle i samme Forhold som Danmark, da Kystforsvaret
mod Rusland krævede Skabelsen af en stærk Galejflaade.
Under Kong Frederik den Femtes Regering lykkedes det
ligeledes Danmark al bevare Freden men kun med største
Vanskelighed og ved Udenrigsministerens, den ældre Bernstorffs Dygtighed.
Ved Midten af Aarhundredet tog nemlig de store franskengelske Sokrige deres Begyndelse, og dette blev for de skandinaviske Stater af allerstørste Betydning. Forbunden med
de i Krigen deltagende Magter ved et Væv af Traktater syntes
det umuligt - for mange ikke engang ønskeligt - at undgaa Deltagelse i Krigen, men lykkedes det at undgaa Krig,
vilde store Fordele være al vinde under neutralt FI~g for
Danmarks opblomstrende Søhandel. Vanskeligheden bestod
fornenunelig i at hævde de neutrale Magters Rettigheder.
Disse havde ganske vist været fremsatte i 1691-93 af de tre
skandinaviske Magter, men om en blot tilnærmelsesvis Anerkendelse havde der ikke været Tale, særlig havde England
stillet sig afvisende. For dette Land spillede Angreb paa

283

Fjendens Handel en overordentlig stor Rolle, ikke mindst i
Syvaarskrigen, der netop nu var udbrudt. Englands Forbundsfælle, Preussen, havde her paataget sig hele Landkrigen, subsidieret af England, der ene førte Søkrigen, og snart
bragtes det franske Orlogsflag til at vige paa alle Have, hvorefter den franske Søhandel systematisk ødelagdes af de engelske Krydsere og Kapere. At Frankrig da ad neutral Vej
kunde faa tilført Erstatning for sin ødelagte Handel, betragtede England som direkte rettet mod sine Interesser, og da
de tre nordiske Riger 1756 bekendtgjorde deres Hensigt at
danne el væbnet Neutralitetsforbund, var dette Indledningen
til en Række alvorlige Tvistspørgsmaal. Erklæringen var
endog holdt i yderst forsigtige Udtryk og hævdede f. Eks.
ikke Sætningen "Flaget dækker Ladningen". Frankrig paa
sin Side gav Afkald paa Danmarks ifølge Traktaterne tilpligtede Deltagelse henset til, al det danske neutrale Flag
kunde gavne Landet mere end aktiv væbnet Hjælp, og aabnede endog de ellers lukkede franske Kolonier for Besejling.
For at give Neutralitelsforbundet Styrke udrustedes en dansknorsk-svensk Flaadestyrke med Krydsefelt i Nordsøen, og
der afgaves Orlogsskibe til Konvojering. Disse Forholdsregler gjorde imidlertid kun ringe Virkning, og særlig var England umedgørlig i Fastsættelsen af Begrebet Krigskontrebande, idet Englænderne udvidede dette til al gælde alle Næringsmidler og Tømmer, altsaa netop Danmark-Norges Udførselsartikler.
Begyndt som en blot og bar Søkrig mellem England og
Frankrig udviklede Syvaarskrigen sig snart til en stor europæisk Krig, og Danmarks Stilling forværredes, da Sverige i
Slutningen af 1757 brød ud af Neutralitelsforbundet og alli. erede sig med England-Preussens Fjender. Hermed var
Neutralitetsforbundet faktisk opløst, skønt Sverige efter Datidens Opfattelse ikke betragtede sig i Krig med England
men kun med Englands Forbundsfælle, Hannover. De en19·

284
gelske Fordringer overfor Danmarks Handel hævdedes derfor skarpt, og de engelske Kapere optraadte yderst udfordrende og prisgjorde bl. a. alle danske Skibe, der kom fra
Vestindien, med den Paastand, at de dækkede over franske
Varer.
Imellem disse Skær manøvrerede Bernstorff med stor Forsigtighed. Konvojeringen indskrænkedes, og de i Neutralitetserklæringen forudsatte Repressalier undlod man at tage,
da man vidste. at delle vilde være Signalet til Angreb fra
engelsk Side. England vogtede sig dog for sit Vedkommende
efterhaanden for at sætte Sagen paa Spidsen og passede paa
ved Siden af streng Fastholdelse af sine Principper ikke at
drive Danmark til det yderste. Dette var der i Begyndelsen
af 1759 saa stærk Udsigt til, at den danske Flaade udrustedes, og da den ingenlunde var at se bort fra, ophørte i hvert
Fald Overgrebene, og en Overenskomst opnaaedes mellem de
to Magter - ganske vist en Overenskomst, der laa langt fra
Neutralitetserklæringens Principper.
Fik Danmark-Norge saaledes ikke den fulde Nytte af
Neutraliteten, bragte den dog alligevel Søhandelen betydeligt i Vejret. I 1762 viste der sig imidlertid en ny Fare,
idet Kejserinde Elisabeth af Rusland afgik ved Døden og
efterfulgtes af Danmarks Dødsfjende, Gottorperen Karl Peter
Ulrich. Efter at have sluttet Fred med Preussen, lod den nye
Zar en Hær rykke frem imod Holsten. En stærk dansk Hær
blev opbudt, og en dansk Eskadre paa 14 Linieskibe og 8
Fregatter under Schoutbynacht de Fontenay viste sig i Østersøen. Da den russiske Flaade i de senere Aar var stærkt forfalden, gjorde denne fortrinligt udrustede og slagfærdige
Eskadre et vist Indtryk, men alligevel var Faren stor til
Lands, og med Glæde modtog man derfor i Danmark Meddelelsen om, at Karl Peter Ulrich var bleven styrtet ved en
Paladsrevolution. Hans Hustru, Kejserinde Katarina, besteg
Tronen og førte straks Forholdet til Danmark ind i Fredens
Tegn.
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I begge disse Spørgsmaal havde Danmark-Norges Flaade
været af største Betydning, og saavel England som Rusland
havde regnet med den som en ubehagelig Magtfaktor. Ogsaa
overfor Sørøverstaterne kom den til at tjene som Baggrund
for Statens Fordringer og bragte Danmark gunstige Handelstraktater, der gavnede Handelen i Middelhavet i høj Grad.
Som Forholdene udviklede sig, sigtede den BernstorfIske
Udenrigspolitik - af Hensyn til det gottorpske Spørgsmaal
- mere og mere paa at knytte Danmark og Rusland sammen
og at holde Sverige i en tilbagetrukken Stilling. Faren ved
at følge denne Politik laa nærmest i, at Danmark som den
mindre Stat skulde blive tvunget til at følge det mægtige
Rusland paa alle dets Veje, og denne Fare - som man ikke
undervurderede i Danmark - vilde Bernstorff undgaa ved
al udvikle Danmarks Flaade til en Styrke af 50-60 Linieskibe. Dette vilde vel ogsaa have sikret Danmark en nogenlunde Jævnbyrdighed men viste sig umuligt at naa paa
Grund af Bekostningen, idet Danmarks Finanser - om end
i Fremgang - endnu var yderst slette.
Afhængigheden af Rusland føltes foreløbig ikke trykkende
og bragte i 1773 under Kristian VII det gottorpske Sporgsmaal til en Løsning. Ved Mageskiftet i Kiel afstod Danmark
Oldenburg og sluttede et fast Forbund med Rusland men opnaaede til Gengæld, at Rusland godkendte Sønderjyllands
Indlemmelse under den danske Krone og endvidere til Danmark afstod den gottorpske Del af Holsten. Danmarks Stilling var herved væsentlig forbedret. Dels var Landet blevet
en sammenhængende Stat, dels var det Tryk sydfra, der
saa ofte havde tynget, nu borttaget. Ogsaa de strategiske
Forhold til Søs forbedredes - bl. a. ved den nu ubestridte
Besiddelse af Kielerfjord.
Forbundet med Rusland havde saaledes gjort sin Gavn og
blev til yderligere Nytte under den nordamerikanske Frihedskrig.
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I denne blev som bekendt Frankrig inddraget, og da Spanien - og senere Holland - deltog i Krigen, var de neutrale
dansk-vestindiske Øer som skikkede til Mellemhandelen mellem Europa og Amerika. Danmarks vestindiske Handel tog
et mægtigt Opsving, Aktionærerne i Kompagniet fik deres
40-50 % i Udbytte, og København blev en Hovedplads for
Indførselen af vestindiske Varer.
Men dette var kun muligt, saa længe Neutraliteten bevaredes, og saa længe de neutrales Rettigheder anerkendtes, noget det i Begyndelsen ingenlunde tegnede til, da England
hævdede de samme Anskuelser paa dette Omraade som før.
Neutralitetsforbundel fik imidlertid denne Gang en ganske
anden Styrke, ved at Rusland deltog deri. Endvidere kom
Forbundet til at omfatte det ogsaa mægtige Preussen og naturligvis de skandinaviske Magter. Holland havde ogsaa til
Hensigt at slutte sig til Forbundet men fik i den Anledning
en Krigserklæring paa Halsen fra Englands Side. De andre
Magters Interesser vovede England imidlertid ikke at krænke
til Trods for, at endog Sætningen "Frit Skib, fri Ladning"
hævdedes. Som Folge heraf steg Danmarks Skibsfart til en
hidtil ukendt Højde, over 5000 Skibe anløb aarlig København, men ogsaa andre Byer, som f. Eks. Altona og Flensborg, tog stærkt Opsving. I Norge var del navnlig Bergen,
hvorover næsten hele Handelen gik, som udviklede sig. Danmark opnaaede tillige en endnu gunstigere Stilling ved at
gøre forskellige Indrømmelser til det engelske Kontrebandebegreb i en Traktat, der kom i Stand umiddelbart før Indgaaelsen af det bevæbnede Neutralitetsforbund.
Forholdene havde saaledes været rolige i Norden siden
1763, men Roen havde stadig hvilet paa et svagt Grundlag,
og kun J. H. og A. P. Bernstorffs kloge Udenrigsstyre havde
formaaet at skaffe Danmark disse Fordele. Den dansk-russiske Alliance, der havde været Ledemotivet, havde imidler-
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tid haft en mod Sverige fjendtlig Karakter. Dette Land havde
i Frihedstiden kun givet Tegn paa Svaghed, og det var da
den dansk-russiske Politik magtpaaliggende at hindre Udviklingen af en stærk Kongema-gi i Landet, idet man gik ud
fra, at Sverige i saa Tilfælde vilde vedvare med at forholde
sig rolig.
1772 gjorde imidlertid Gustav den Tredie Ende paa Frihedstiden ved sit Statskup, og det . viste sig da , at den førnævnte Antagelse var rigtig, idet Sverige virkelig traf Forberedelser 1783 til et Overfald paa Danmark. Ruslands Forestillinger fik dog Sverige til at opgive sit Forsæt.
Forholdene blev imidlertid vanskeligere og vanskeligere.
Det bevæbnede Neutralitelsforbund af 1780 havde i sin Erklæring opstillet de rene Neutralitetsregler uden den Begrænsning i Kontrebandespørgsmaalet, som Danmark havde
fastslaaet med England, og da Danmark klogelig ikke fraveg
denne Overenskomst og derved kom i bedre Kaar overfor de
engelske Krydsere, vakte det Ruslands Misbilligelse i den
Grad, at A. P. Bernstorff maatte gaa af. 4 Aar efter kaldtes
han dog atter tilbage til sin Post. Samtidig overtog Kronprins Frederik Regeringen, og der gjordes alvorlige. Forsøg
paa at udvikle Flaaden, der i de senere Aars økonomiske
Forvirring var gaaet meget tilbage. Kort herefter tog de store
Revolutionskrige deres Begyndelse, og med yderste Møje styredes Danmark som neutral igennem de utallige Vanskeligheder, der beredtes Staten. Handel og Skibsfart blomstrede
som ingensinde før i denne saakaldte "glimrende Handelsperiode", men ret hurtigt fandt den sin Afslutning ved Englændernes Angreb i 1801 og Sammenbruddet i 1807. Forspillet hertil vil findes beskrevet Side 345.
Om end denne lange for Handelen og Søfarten saa gunstige Periode ikke fik nogen større blivende Betydning for
Danmarks Økonomi, var der dog meddelt Landet store Im-
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-pulser, saaledes at man efter 1814 kunde stile mod en ny
Genoprejsning af Søfarten; det danske Flag havde vist 'sig
paa alle Have, og Landet havde faaet en talrig og driftig Sømandsstand.
Jævnsides med Danmark havde Sverige efter sin lange
Forfaldsperiode udviklet sin Flaade i høj Grad. Finland,
der huedes stærkt af Rusland, blev Genstand for heftige
Kampe i den meget vovede Angrebskrig, Sverige førte mod
Rusland 1788-90, men blev dog bevaret for Sverige, og Landet beholdt, støttet paa sin Flaade, en ret fremskudt Stilling
i Norden under Gustav III. Sverige nød ligesom Danmark
godt af Neutraliteten under de store Krige men fik 1808 ogsaa
sit Sammenbrud og mistede Finland. Til Gengæld forenedes det med Norge og fik derved strategisk set en stærkere
Stilling i Norden end forhen.
Samtidig med det i denne Periode omhandlede Opsving i
Søfart forbedredes Skibenes navigatoriske Hjælpemidler. De
forskellige Magter fortsatte Opmaalingen af deres Farvande,
- i Danmark forbedredes saaledes Afmærkningen betydeligt, og 1784 oprettedes det Kgl. Sokortarkiv med KaptajnLøjtnant Løvenørn som Direktør. Man vedblev dog stadig at
nære Frygt for ved Offentliggørelsen af gode Kort at give
Landets Fjender for mange Oplysninger i Hænde, en Frygt
man først saa bort fra 1826, og som derfor indtil delte Tidspunkt hemmede baade Opmaaling og Kortudgivelse. I Fyrvæsenet indførtes væsentlige Forbedringer, de gamle Fyrvipper afløstes af Fyrtaarne med Kulfyr, og 1805 oprettedes
det første danske Spejl- og Blinkfyr (Kristiansø). Fyrskibe anvendtes først langt senere (1829). De Kronborg passerende Skibe afkrævede man Fyrafgift, og da. denne forhøjedes efter Oprettelsen i 1772 af Nakkehoved- og Kronborg Fyr, nægtede de søfarende at erlægge Forhøjelsen.
Staten slukkede da de omhandlede Fyr i 8 Aar og tvang
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derved Afgiften igennem. Ogsaa Skibenes Maaleinstrumenter
og Kompasser forbedredes, ligesom Længdebestemmelsen
muliggjordes ved Hjælp af Søuret,

Skibene.
Da man efter den store nordiske Krigs Afslutning atter
tog fat paa Nybygninger til den danske Flaade, gik Bestræbelserne ud paa at konstruere en til vore Farvande passende
Slagskibstype. At udvikle en særegen dansk Type paa et
saadant Grundlag havde man vel gjort et Skridt henimod
ved Bygningen af de ofte omtalte Skytsskibe. Hos disse havde
Sødygtigheden veget Pladsen for svær Armering, men som
Kystforsvarsskibe havde man ikke tænkt sig dem - tværtimod var deres Formaal udpræget offensivt - , og til Model
for Slagskibene egnede de sig aldeles ikke. Paa samme Maade,
som den norske og svenske Kampskibstype i vore Dage ikke
har kunnet gaa saa langt ned med Sødygtigheden som den
danske, kunde Danmark-Norge af Hensyn til de norske Farvande ej heller dengang gøre det , ligesom der paa den anden
Side af de flakke danske Farvande saltes en Grænse for Dybgaaendet. Manøvrefordringerne kunde ej heller nedsættes væsentligt; dette kunde derimod Virkningsradien, men den spillede i Forvejen kun en ringe Rolle for Sejlskibene.
Judiehær havde søgt at løse Spørgsmaalet ved delvis al
følge den hollandske Skoles Modeller, idet denne Skole havde
nogle af de samme Fordringer at tilfredsstille som Danmark.
De af ham byggede Skibe var ret fladbundede, hvilket 'tilfredsstillede de danske Fordringer, men som i de norske Farvandes urolige Sø gav et uroligt Skytsunderlag og i det hele
taget ikke befordrede Skibenes Krydseevne, om end disses
Stivhed var stor.
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Efter Judiehærs Afgang ansattes Kaptajn-Løjtnant K.
N. Benslrup som Fabrikmester (1729), og denne slog ind paa
at bibeholde Maksimum af Armering, samtidig med at Skibene fik finere Linier, gjordes dybere - dog uden at foroges
i Længden -, skarpere og derved bedre sejlende. Var Judichærs Skibe for stive, blev Benstrups snarest for ranke, saaledes at de hurtigt maatte opgive at slaa med underste Batteris Kanoner. Det naturligste vilde have været enten at reducere Armeringen eller at gøre Skibene storre, men ingen af disse
Udveje vilde man vælge. Hensynet, der her traadte hindrende i Vejen, var, at Danmark af politiske Grunde - for
at gore et saa frygtindgydende Indtryk som muligt - ikke
vilde slaa af paa Skibsantallet og ej heller paa de enkelte
Skibes Kanonantal. Statsmagtens Fordringer paa smaa, nærmest overarmerede Skibe, der alligevel skulde være velsejlende, var folgelig uløselige; set fra et Konstruktionsstandpunkt var Opgaven dengang som nu den Dag i Dag kun mulig gennem et Kompromis. Efter Benstrups Afskedigelse som
Konstruktør vaklede man frem og tilbage. Hans Efterfolger,
Thurah, gik nærmest tilbage til de af Judiehær knæsatte
Principper, og efter yderligere Forsøg endte man med at
indkalde en fransk Konstruktør, Barbe (1740). Et af denne
bygget Skib, "Elefanten", viste sig yderst vellykket, og det
synes, som om Barbe for de mindre Skibes Vedkommende har
forstaaet at afveje Fordringerne bedre mod hinanden end
sine Forgængere. "Elefanten" har dog neppe i nogen Maade
været Benstrups største Konstruktion "Christianus VI" overlegen, men Barbe forøgede Deplacementet ikke ubetydeligt
og havde tillige en Erfaring bag sig, som Benstrup foreløbig
vel nok havde manglet.
Betragter man omstaaende Tabel, ses det let, hvor afvigende Benstrups Typeskib er fra Judiehærs Typer, og Skibene af "Tre Løver"-Typen har da sikkert ogsaa været for
ranke. Dette har derimod, efter hvad der foreligger, ikke væ-

Konstruktør

Skibet

Judiehær

Beskjermeren
Sophie Magdalene
Tre Løver
Cbristianus VI
Oldenborg
Elefanten
Nældebladet
Fyen
Den Prægtige
Neptunus
Danmark
Christianus VII

1708
1727
1730
1733
1740
1741
1746
1746
1768
1789
1794
1803
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Dristigheten
Gustaf den Store

1746
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-

» -

Benstrup
~
<Il

C

eu

Q

» -

Thuresen
Barbe
-

» -

Andr. Gerner
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62
78

24 Ij]j
36 Ij]j
36 Ij]j

52,5
52,5
57,6

13,7
14,2
15,5

6,4
6,3
8,0

»

64

24 'il

50,7

13,7

6,4

ca. 2300

- -- -- -- -

- -- -- -- -

Finheds- BesætKoefti- nlng
clen t

»

»

ca. 2200
ca. 1800

0,55

»

ca .
ca.
ca.
ca.
ca .

2000
2200
1400
1450
2800

0,5~

490
550
449

»

»

0,52

486
667
424
424
818
848
740
849

0,51
0,52
0,50
0,52

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

.

»

-»

»

»

-»

~
....

292

ret Tilfældet med Benstrups "Christianus Sextus", der synes
at have været et fortræffeligt Skib. Ogsaa ved Sammenligning mellem "Tre Løver" og den svenske "Gøta Lejon" ses
det Benstrupske Princips Ensidighed. Barbes Konstruktioner ses at have samme Finhedskoefficient som Benstrups,
men Deplacementsforøgelsen har her givet det velsejlende
Skib. Thuresens "Oldenborg" er en Mellemting mellem Judiehærs og Benstrups Principer uden dog efter Samtidens
Dom trods Deplacementsforøgelsen at have truffet det rette.
Til Sammenligning er anført et fransk Typeskib; ved Sammenligning med dette og Benstrups "Tre Løver" vil man
ogsaa let se, hvor meget Benstrup er bleven trykket af Fordringerne til at gøre Skibene smaa.
Omkring Midten af det 18de Aarhundrede kom saaledes
endelig Skibbygningen ind i et fast Spor. Snart udviklede
der sig en fortræffelig Stab af danske Konstruktører, saasom
Andreas Gerner og Sønnen Henrik Gerner, Krabbe, Stibolt
og Hohlenberg.
I øvrigt indfortes mange Forbedringer, fra 1731 fik Skibene
fast Banjerdæk, under hvilket Provianten stuvedes i Fade og
ikke løst som før, 1738 indførtes Straakol, 1793 Kobberforhudning og 1795 Jærnforbindelser. Tredækkerne, der var
hyppige i de store Mariner, og hvis Størrelse under de store
Krige ved Aarhundredskiftet stærkt forøgedes, indførtes ikke
i Norden nærmest af Hensyn til Dybdeforholdene i Drogden
(et 120-Kanonskib stak over 8 m). 90-Kanonskibene blev gennemgaaende Maksimum for de tre Landes Flaader og byggedes som Todækkere.
Skibenes Udseende bevaredes nærlig i hele Perioden som
forhen, naar undtages de til den danske Flaade af Hohlenberg omkring Aar 1800 byggede Linieskibe. Disse havde
et kun 3 m bredt, stærkt sammenknebent Agterspejl i Stedet
fOr det gamle brede Spejl med Vægtergange. Herved opnaaedes mere Skydefrihed for de agterste Batterikanoner. Da
tillige Officerslogementerne lagdes op fra Batteriet til en Hytte

paa Dækket, opnaaedes ganske klart BatailIedæk, og da den
omhandlede Hytte ikke gik helt ud til Agterspejlet, fik man
her Plads til to 36-pundige Karronader i den derved fremkomne
Gang. En Løbegrav gik langs hele Skibet under Vandlinien, saa at Grundskud nemt kunde stoppes.
J ævnsides med Linieskibene udvikledes Fregatterne; i Begyndelsen havde de kun 20 å 30 Kanoner men byggedes senere med op til 40 Kanoner. Snauerne og Brigantinerne forsvandt, og i Stedet for indfortes Briggerne med 14-18 Kanoner. I stille Vejr anvendte de sidstnævnte Bunkeaarer.
Bygningen af Galejer ophørte 1726 men genoptoges under
Danneskjold af en indkaldt italiensk Konstruktør di Michaelo Fava. Da Galejerne i den svensk-danske Krig 1788 viste
sig de svenske Kanonchalupper underlegne, indførtes først
Skærbaade, der i højere Grad end Galejer og Kanonchalupper var beregnede paa Sejlads, men de veg kort efter for
Kanonfartøjerne. Disse var som Regel større og sødygtigere,
og delte gjaldt i særlig Grad om Kanonchalupperne, der førte
2 lange l&-pundige eller 24-pundige Kanoner, 1 for og 1 agter.
Kanonjollerne førte kun en 18-pundig og en 24-pundig Kanon opstillede agter, hvor Agterskibet da var skaaret ned og
overdækket i Højde med Vandfladen for at afgive Plads for
Laderne. Kanonchalupperne førte 30-40 Aarer, Jollerne som
Regel 18, begge Typer førte 2 å 3 Master med Fartøjssejl.
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Til Angreb paa Landbatterier opgav man at bygge Skytsskibe og konstruerede i Stedet for Bombarderfartøjer. Efter
det uheldige Angreb paa Algier 1770 fik disse Fartøjer en
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hensigtsmæssigere Form og en sværere Armering, f. Eks. 2
Morterer (il 100 og 150 'lE) med 400 Bomber, 10 Haubitser
(il. 4 og 12 'iii) og 16 Stk. 6-pundige Kanoner, saaledes at Fartøjerne kunde gøre Krydsertjeneste, naar Mortererne ikke var om
Bord. Mortererne var anbragte ovenpaa en svær Tømmerforbinding ("Batteriet"), hvorover der var lagt flere Lag gamle
afkappede Sværtove ("Puden") og over disse atter Planker
("Broen").
Skibet var tillige forstærket paa forskellige Steder for at
taale Bombekastet - "Wurfet", som det kaldtes.
Orlogsskibenes Farve var omkring 1780 sort, dog med
lysegul Kanonrække, Master og Rær var henholdsvis lysegule og sorte; indenbords var Skibene først graalig-røde, dernæst en lang Tid helt røde for atter at slaa over i grønt eller
hvidt. Agter førtes altid de tre Kampagnelanterner paa Hakkebrædtet. Saavel disse som Spejlet var rigt forsirede med
Snitværk og Forgyldning.
I Sverige var Hovedtypen det 62-Kanons Linieskib, men
dette var ai væsenllig større Dimensioner end det tilsvarende danske (se Tabellen). I Aarhundredets sidste Halvdel
virkede H. F. af Chapman som Konstruktør, og de af ham
byggede Skibe roste s som yderst vellykkede, men stadig
holdtes deres Dimensioner større end de tilsvarende danske
(se Tabellen). De sidste sørgelige Tildragelser i den store
nordiske Krig havde - ligesom yderligere Krigen 1741-43 vist Sverige Nødvendigheden af en stærk Skærgaardsflaade.
Denne udvikledes da i de paafølgende Aar, og flere ganske
nye Skibstyper indførtes. Foruden de allerede i Brug værende Galejer udskiltes 4 nye Klasser, opkaldte efter Finlands Kystlandskaber: "Hemmema" (Tavastland), "Turuma" (Aholån), "Udema" (Ny land) og "Poyema" (Østerbotten), og foruden disse byggedes Kanonchalupper og -joller,
Morterchalupper o. L Disse Fartøjer viste sig snart de øvrige

295

Typer overlegne og blev sluttelig udelukkende Genstand for
Nybygninger.

mum

Dybgunende
Maksi.
mUm

m

m

m

Galej

ca . 40-43

ca, 6,5

ca, 2,0

ca. 40

Hemmerna")

ca . 45

ca . 11,2 ca, 3,1

ca. 40

250

24 Stk. 36-puodige
2 Stk. 12-pundige

Tururnas")

ca. 39

ca. 9,7

ca.3S

140

22 Stk. 12.pundige
22 lette

Type

Længde
Maksimum

Bredde
Maksi-

ca . 3,0

Antal
Aarer

Be·
sætning

Armerlnll

.
l Stk . 24·pundige
300 2 Stk. 120g6-puod.
7 lette

Udemaerne var bark-, Poyernaerne skonnertriggede og lettere byggede.
•) Fregat-Rigning. Roerne sad paa Batteridækket mellem Kanonerne.
•,,) Let Fregat-Rigning. Roerne sad paa Dækket.

Vaabnene.
Skytset undergik ikke væsentlige Forandringer i denne
Periode. I de større Linieskibe paa BO-90 Kanoner var den
36-pundige Kanon Hovedarmeringen, i de i overvejende Tal
værende 70-74-Kanonskibe og i de mindre-Linieskibe den 24pundige Kanon. Fregatterne førte som Regel 8 eller 12-pundigere, sjældnere 18-pundigere. Materialet var i lang Tid Metal,
men i Slutningen af det 18de Aarhundrede gik man over til
Jærn, der, om det end var mere tilbøjeligt til Sprængning, saa
dog var billigere, holdbarere og i Besiddelse af bedre ballistiske
Egenskaber. Tillige var Jærnkanonernes Drøn ikke saa skadeligt for øret som Metalkanonernes. Retningsmidlerne var yderst
primitive; Viser kendtes ikke, idet Kanonerne stilledes efter
Vaterpas og efter de afmærkede Hoved- og Kærnelinier. Først
1780 indførtes et Træviser, der blev fastbundet til Kanonen.
Til Paatænding tjente en Lunte paa en Stok; denne havde
en Pig i Enden og huggedes ned i Dækket, naar den ikke
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brugtes. Omkring 1780 indførtes "Luntebaljer" og "Luntefor.;.
bergere" paa Siden af Kanonen; samtidig var det løse Fængkrudt Dortfaldet og erstattet af et i Fænghullet indsat Fængrør, indtil man i Slutningen af det 18de Aarhundrede erstattede dette med Flintelaasen. Karduserne var i lang TId af
Papir og fyldtes først umiddelbart før eller under Slaget
fra Krudttønderne i Lasten. Krudtladningen var som Regel
mindre end ~ Kuglevægt. Granater havde været anvendte
fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede og udskødes overvejende fra Haubitsere, der var installerede paa Batteriet.
En Tid lang forlod man imidlertid dette Vaaben undtagen
for Morterfartøjernes Vedkommende, men omkring 1780 genindførtes Granaterne til alle Kalibre, dog med ganske ringe
Udskydningshaslighed. Fra Mærsene anvendtes Haandgranater, og Mærsefalkonetter indførtes 1774. Karronaderne
blev første Gang medgivet Fregatten "Rota" 1795 men blev
derefter almindelige i alle Skibene - endog som Hovedvaaben i Fregatterne.
Kanonerne affuteredes som Regel i Firehjulsrapperter.
Skydemaaden var ligesom tidligere Ricochetskydning paa Afstande over 600 m, paa Afstande derunder sigtede "Kærneskud". Ved et Skydetorsøg. der afholdtes 1799 paa Københavns Red, viste Richochetskydningen til fulde sine store Fordele; af 90 Kærneskud traf kun 2, medens der af 54 Vaterpasskud opnaaedes 22 Træffere. Afstanden var 20()() m og
Maalet en gammel Fregat. I de andre Landes Mariner var
Udviklingen i Hovedtrækkene den samme.

Besætningerne.
Ogsaa blandt Flaadens Mandskab havde den store nordiske Krig sat sine Spor. De slette hygiejniske Forhold og
knappe, uregelmæssige Lønningsudbetalinger havde skabt
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en overordenLlig Uvilje mod at lade sig indrullere. Marinens
faste Mandskabsstamme vedblev at bestaa, men de efter Krigen foretagne Forsøg paa Indrullering gav kun maadelige
Resultater, ikke mindst da Danmarks KoiIardimarine var
svunden ind til saa ringe Styrke, al danske Søfolk maatte
søge Tjeneste i Udlandet. Indrulleringen var en frivillig
Sag, som forskaffede den indrullerede forskellige Lettelser,
imod at han mødte ved Mobilisering. I Aarene 1739-41 omordnedes imidlertid hele Indrulleringen, idet det gjordes til
en tvungen Sag for alle søfarende at lade sig optage i Sørullen. Herved var Bemandingsspørgsmaalet i det hele og
store at betragte som løst, og ved de forefaldende Udrustninger fremskaffedes uden Vanskelighed det fornødne Mandskab ved Udskrivning.
Det faste Mandskab inddeltes i Divisioner og Kompagnier.
Divisionschefen, der var en Stabsofficer, kommanderede tillige over et Antal Skibe saavel i Oplag som under Udrustning, og disse bemandedes og vedligeholdtes af hans Division. Kompagnicheferne bestyrede selv deres Kompagniers
Pengernidler, hvad der under de knappe Tider straks efter
Krigen ofte gav Anledning til Misligheder, idet Officerernes
Gager ligefrem Iorudsatte, at man gjorde sig Fordel af Kompagnierne. Først ved en Lønningslov i Slutningen af Aarhundredet forandredes dette Forhold, men da fordobledes f.
Eks. en stor Del af Gagerne. Foruden de 3 Divisioner (a 10
Kompagnier) fandtes 3 Artillerikompagnier, der enten holdtes for sig selv eller indlemmedes i Divisionerne; et Kompagnis Styrke var rundt regnet 100 Mand.
Modviljen mod at tjene til Orlogs svandt lidt efter lidt,
efterhaanden som Lønningsudbetalingerne blev regelmæssige , og efterhaanden som Livet om Bord kom ind under blidere Former. Kosten forhederedes. men endnu til 1836 begyndtes Dagen til Orlogs med en Snaps Brændevin, og 4 Gange om
Ugen bestod Middagen af Ærter og Flæsk.
Nordens Søkrigshislorle.

20
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Befalingsmandspersonellet rekruteredes fra Mandskabets
Rækker, men der gjordes store Bestræbelser for at give det
en bedre teoretisk Uddannelse, og der fordredes Eksamen
for at forfremmes til Underofficer. 1771 indførtes ved Søartilleriet den nuværende Benævnelse paa Underofficersgraderne i Stedet for de gamle, Arkelimester, Bøsseskytte o. s. v.
Efterhaandcn som Navigationskundskaberne forbedredes hos
Officererne, forsvandt "Skipperne" fra Flaaden, men man
bibeholdt dog en navigationsuddannet Underofficersklasse,
.,Styrmændene", til langt ind i det 19de Aarhundrede, om end
deres Rolle mindskedes Dag for Dag. Officererne rekruteredes fra Søkadetakademiet, og der gjordes meget for at give
dem en videnskabelig Uddannelse, hvorfor Standen ogsaa
baade socialt og militært stod paa et højt Standpunkt. Men
det kunde ikke undgaas under Enevældens Regimente, at
høj Byrd, Intrigespil og lignende ofte viste sin uheldige Indflydelse. Da alt pegede opad mod Kongen som den højeste
Dommer, led Disciplinen ofte under, at eet Parti kunde
vinde Kongens Øre for en Sag, og som særlig betegnende for
Datiden skal her nævnes Sagen mod den føromtalte Overfabrikmester Benstrup - en Sag der bl. a. medførte Kaptajn
Frederik Lutkens Afskedigelse.
De Benstrupske 60-Kanonskibe havde skabt stærk Diskussion i Marinen, og der havde dannet sig to Partier - for og
imod dem. Det lykkedes da den bekendte daværende Deputerede i Søetatens Generalkommissariat, Grev Frederik
Danneskjold-Samsoe, der var imod de Benstrupske Skibe, at
forebringe Kongen en Klage over formentlige Pligtforsømmelser hos Benstrup og dennes Meningsfælle, Holmens Chef, Admiral Bille. Til Trods for at Sagen var bleven afvist af Flaadens overste Myndighed, Overkrigssekretær Løvenørn, nedsatte Kongen 1734 en Undersøgelseskommission, og denne
kom overvejende til at bestaa af Benstrups Modstandere. De
Pligtforsømmelser, der var Tale om, var kun yderst ringe -
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enkelte forkerte Dispositioner o. 1. - og ingenlunde udover,
hvad Mænd i høje Stillinger, der maa stole paa deres underordnede, altid let vil kunne gøre sig skyldige i. Meningen med
hele Danneskjolds Klage var derfor ad Omveje at styrte Benstrup, om hvis Princippers formentlige Urigtighed man overbeviste Kongen.
Kommissionen afgav 1735 sin Betænkning om det som
Hovedgenstand for Angrebet værende, af Benstrup byggede
Linieskib "Christianus VI" og erklærede, at Skibet var forfejlet. Desuden paapegedes forskellige Unøjagtigheder mellem Skibet og den kongelige approberede Tegning. For disse
sidste hæftede Admiral Bille, og han afskedigedes da som
Holmens Chef og afløstes af en af Kommissionens Medlemmer, Kommandørkaptajn Suhm. Kommissionsbetænkningen var imidlertid ikke underskreven af Benstrups Tilhængere Kaptajn Lutken og Kaptajnløjtnant Lytzou, men Kongen approberede, som rimeligt var, Majoritetens Indstilling.
Da han derefter affordrede Kommissionen en Udskrift af
Forhandlingsprotokollen, nægtede Lutken og Lytzow at underskrive, og Lutken indgav skriftlig Separatekstrakt. som
han paa Opfordring med megen Djærvhed forsvarede overfor Kongen. Den Omstændighed, at Liitken havde vægret
sig ved at underskrive Udskriften af en af Kongen approberet Majoritetsindstilling, var saa uforenelig med Tidens absolutistiske Grundsætninger, at Lutken uden videre fik sin
Afsked. Mod Benstrup førtes Sagen imidlertid videre, idet
Admiralitetskollegiets Formand, Admiral Rosenpalm, først
tog Kollegiets tidligere Anbefaling af Benstrups Skibe tilbage, hvorpaa Anklagen direkte rettedes mod dennes Konstruktionsprincipper. Danneskjold var nu Overkrigssekretær, Suhm Holmens Chef; - ingen af dem delte Benstrups
Meninger og vilde, hvad der selvfølgelig var deres Ret,
have deres egne Anskuelser til Orde. At Benstrup maatte
vige, var klart for alle uden for denne selv; han forsvarede
20°
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sine Meninger til det sidste trods Fængsling og afskedigedes
endelig. Han havde da været fængslet i 3 Aar og forvistes
endog til Æbeltofl. Hov edaarsagen til denne mærkelige Dom
er aldrig bleven fuldt opklaret men har vist nærmest været
den med Tidens Embedsforhold saa lidet stemmende karakterfaste Maade, hvorpaa Benstrup forsvarede en Sag, som
han vidste, Kongen og alle hans Raadgivere var imod. Nogle
Aar efter denne Sag indgav den nysnævnte Admiral Sulun
Klage over Danneskjolds hele Administration - en Klage
der ganske vist kun var een blandt de mange, der af Danneskjolds Modstandere indgaves til Kongen, men Kongen lod
denne Gang Sagen nøje undersøge og frikendte Danneskjold.
Suhm derimod afskedigedes fra sit Embede men genindsattes 1743 ved Danneskjolds Fald (se Side 303) og røgtede for
øvrigt sit Kald med ubestridelig Dygtighed.
Bristen paa Øvelsesudrustninger foranledigede de tre
nordiske Magters Søofficerer - navnlig Sveriges - til at søge
Erfaring under fremmed Flag. Navnlig deltog mange i den
nordamerikanske Frihedskrig paa fransk Side - et Forhold
der f. Eks. kom Sverige meget til gode under Krigen 1788-90.
hvor saa godt som alle de højere Førere havde deltaget
i nævnte Krig.

Administration og OverstyreIse, strategiske og
taktiske Spørgsmaal,
Under den store nordiske Krig havde Overkrigssekretæren været Flaadens højeste Myndighed, og saaledes vedblev
Forholdet ogsaa at være efter Krigen i et længere Tidsrum.
De uheldige finansielle Forhold og den ringe Interesse, der
vistes Flaaden efter Krigen, avlede imidlertid megen Utilfredshed og Kritik blandt dens Personale, og dette blev saa
meget uheldigere, som samtidig Nedsættelsen af den saakaldte "gehejme Kommi ssion" befaledes. Denne Kommis-

301

sion, hvis Maal val' "Guds Ære og vores kjære og tro Undersaatters Befrielse, der længe nok haver sukket under Voldsmændenes Aag, der for Gaver har forvendt Retten for den
fattige og med saavel gejstlige som verdslige Bestillinger,
samt andre vores kongelige Naader holdt ligesom offentlig
Torv og Marked" - denne Kommision havde netop Brug for
alle Haande Sigtelser, og disse forelaa i rigeligt Maal mod
Admiral Gabel - den fra den store nordiske Krig bekendte
Flaadefører, der nu var Overkrigssekretær. Skønt sikkert i
Hovedsagen uretfærdige voldte de dog Gabels Afsked, ikke
mindst da denne foruden at være Overkrigssekretær tillige
havde vovet sig ind paa det udenrigspolitiske Omraade og
her havde lidt Skibbrud med sine Meninger. Han straffedes
dog ingenlunde men udnævntes endog til Stiftamtmand i
Ribe. Blandt andre, hvis Forhold blev Genstand for Undersøgelse, var Admiral Judichær, der imidlertid hævdede sin
Stilling. Men i sit Forsvar havde Judiehær selv rejst Sigtelser bl. a. for Forfølgelsessyge mod Admiral Raben, og dette
gav denne og et Parti i Marinen Anledning 'til atter 1726 at
rejse et voldsomt Angreb paa Marinens Styrelse i Almindelighed og Judiehærs i Særdeleshed. Der nedsattes da en
Kommission til Undersøgelse og Forbedring af Administralionen, og til Præses for denne Kommission udnævntes mærkelig nok den højtfortjente - men i Unaade afskedigede og
som samfundsfarlig næsten betegnede - Admiral Christen
Thomesen Sehested - Helten fra Nydyb. lover et Aar arbejdede Kommissionen og fremsatte en Række Forslag til
Forbedringer, men skønt den ikke fandt graverende Klagepunkter mod Admiral Judichær, stilledes denne dog for Admiralitetets Domstol og dømtes 'til at have sit Embede forbrudt for ikke i rette Tid at have foranstaltet Reparation af
et Linieskib.
Der kan vist neppe være Tvivl om, at Juuichær faldt
som et Offer for Landets slette finansielle Tilstand i Forhin-
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delse med personlig Forfølgelse, men Kommissionen gjorde
sin Nytte paa andre Omraader. Den elendige Tilstand, hvori
en dansk Eskadre, der samvirkede med Englænderne i
Østersøen 1726, befandtes - to Skibe maatte for Eksempel
sendes hjem som usødygtige - , viste klart, at noget maatte
gøres.
Overstyreisen forblev i Overkrigssekretærens Hænder, men
da dette Embede, hvorunder ogsaa Hæren sorterede, ikke altid besattes med en marinekyndig Mand, fik Admiralitetet
stor Indflydelse. Dette sammensattes af alle Flaadens Flagmænd samt en Jurist, og dets Formand blev derfor ret naturligt Flaadens Chef af Gavn. I øvrigt beroede Kommando
og Overjurisdiktion hos Admiralitetet og Økonomien hos
Generalkommissariatet. Dels underordnet, dels paa mange
Maader sideordnet med dette stod Holmens Chef, der i det
hele taget indtog en fremskudt Stilling indenfor Marinen han var eksempelvis den eneste Flagmand, der havde Sæde
i begge Kollegier. Ofte var der da et spændt Forhold mellem Overkrigssekretæren og Holmens Chef, og i Danneskjolds Tid besattes denne Post aldeles ikke, men der udnævntes kun en Overekvipagemester. I Aaret 1735 adskiltes
Hærens og Flaadens Bestyrelse, og Deputeret i Generalkommissariatet, Grev Frederik Danneskjold-Samsø, udnævntes til
Oversekretær for Marinen i den i øvrigt særdeles dygtige Generalmajor Løvenørns Sted. Under Danneskjolds Administration gik Flaaden en Opgangsperiode i Møde, og Opgaven
lettedes betydeligt ved den Støtte, der blev Flaaden til Del
fra Kong Kristian den Sjettes Side. Skønt uden Sømandsuddannelse bevidnede denne energiske og velmenende Konge
Flaaden en Interesse, der stedse vil sikre ham en høj Plads i
vor Flaades Historie.
Til Trods for de føromtalte Vanskeligheder ved at komme
til Klarhed over en Slagskibstype lykkedes det dog at forøge
Flaaden med et hidtil ukendt Antal Linieskibe. Samtidig
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bragte Danneskjold Administrationen ind i et saa velordnet
Spor, at der sparedes ikke faa Penge. Først og fremmest
løstes som før nævnt Indrulleringsspørgsmaalet, øg dernæst
forbedredes Orlogsværftet. Endelig anlagdes Danmarks første
Tordok, et Arbejde der flere Gange var bleven opgivet, og om
hvis Mulighed og Brugbarhed mange tvivlede. Endnu Indvielsesdagens Morgen væddede Admiral Rosenpalm om Umuligheden af at faa det til Indvielsen bestemte Linieskib "Christianus VI" ind deri. Det var da ogsaa kort før Indvielsen der i øvrigt forløb fortræffeligt - , at Kongen gaven af de tilstedeværende, der fremkom med samme Anskuelse - Svaret:
"En Skrædder tager først Maal af Kroppen, før han gør Kjolen, saaledes har vel ogsaa Grev Danneskjold taget Maal af
Skibet, før har gjorde Dokken." Et andet Arbejde, der blev
af største Betydning, var Opmudringen af Havnen og Flaadens Leje, saaledes at Skibene nu kunde fuldt udrustes ved
Bolværket i Stedet for som før at maatte hales ud paa Reden
for at tage de sværere Ting om Bord. Et Projekt til Anlæggelse af Københavns Søbefæstning naaede ikke sin Udførelse
inden Danneskjolds Afgang, naar undtages Batleriet Sixtus.
Ej heller Danneskjolds Plan om at forsænke Drogden og uddybe Kallebodstrand for at tvinge Sejladsen gennem Københavns Havn udførtes - et Projekt der vel ogsaa maatte betragtes som uudførligt, da Europas Magter aldrig vilde have
fundet sig deri. Det er desuden neppe for meget sagt, at
Danneskjolds Virksomhed sporedes i hver eneste af Marinens Tjenestegrene, og saa meget des mærkeligere forefalder
det, at han kort efter Frederik V's Tronbestigelse 1746 Hk sin
Afsked - ganske vist under hæderfulde Former men dog
alligevel med et Præg af Misbilligelse. Grunden var, at Danneskjolds Modstandere havde faaet Magten, og Admiral Rosenpalm havde ved at forsikre Kongen om, at han som Formand i Admiralitetskollegiet vilde kunne indføre betydelige
Besparelser, paavirket denne til at afskedige Danneskjold.
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Ikke alene var det yderst uheldigt for Marinen, at Danneskjolds kyndige og faste Haand blev taget fra Styret, men
ogsaa den Forandring, man foretog med den øverste Administration, var yderst uheldig. Ved denne nye Ordning sloges Admiralitetet og Generalkommissariatet sammen til eet
Kollegium med lige mange civile og militære Deputerede, og
da man til Oversekretæren valgte en ikke-sømilitær, fik det
civile Element en for stor Betydning, selvom ganske vist
Kollegiets Formand var Søofficer. Rosenpalm formaaede
ikke at opfylde sit Løfte, og der sporedes endog paa flere
Punkter Tilbagegang; Havnens Opmudring blev forsømt, saa
at Ekviperingen af Skibene vanskeliggjordes, Linieskibbygningen kom ind i et uheldigt Spor o. s. v. Heldigvis var
Marinen fra Danneskjolds Styrelse kornmen i et saa rigtigt
Spor, al Tilstanden dog forblev nogenlunde gunstig. Der
anlagdes dog en Krigshavn paa Norges Sydkyst, Frederiksværn, og denne blevet udmærket Støttepunkt for de paa
de norske Kyster opererende Eskadrer. Et Forsøg, der gjordes paa at skabe en dansk Galejflaade, var derimod at betragte som forfejlet, og den til dette Øjemed anlagte Havn
paa Sjællands Østkyst i Nivaabugten var uheldigt beliggende.
Kort efter Kristian den Syvendes Tronbestigelse kaldtes
Danneskjold imidlertid atter tilbage og udnævntes til "Surintendant" over Marinen. Han satte straks Administrationen paa den gamle Fod men afskedigedes efter kun et godt
Aars Forlob, væsentlig fordi han - hvis Stridbarhed var
uformindsket - havde vovet sig for langt ud i Angreb paa
Udenrigsministeren Bernstorff. Efter længere Tids Svingen
frem og tilbage bragtes endelig Administrationen ind under
faste Former 1784. Den allerede af Struensee indførte men
atter af Guldberg forkastede departementale Styrelse indførtes. Admiralitets- og Kommissariatskollegierne samledes
til et Kollegium, der atter deltes i Departementer med hver
sin ansvarlige Departementschef; Præsidium førtes af Kron-
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prinsen, og deu første Deputerede refererede Sagerne til Kongen. Herved kom Udviklingen atter i et roligt Spor, og Marinen gik en Opgangsperiode i Møde.
Den Omstændighed, at Kronprinsen saaledes traadte i
Spidsen for Flaaden, fik uhyre stor Betydning. Støttet paa
saa dygtige Folk som Gerner, Stibolt og Hohlenberg udvikledes Skibstyperne samtidig med, at de enkelte Slagskibes
Størrelse ogedes. Personellet - det højere saavel som det
lavere - fik en fyldigere Uddannelse; Søkadetakademiet blev
sat paa en bedre Fod og fik i 1797 en glimrende Chef i Kommandørkaptajn H . Sneedorff. I varm Tilslutning til det
nationale Præg, Flaaden altid havde haft, uddannede denne
Skole en Skare af begejstrede unge Mænd, der fik den storste
Indflydelse paa Landets Skæbne i de kommende trange Tider. Til Uddannelsens Fremme bidrog selvfolgelig i hoj
Grad de mange Udrustninger, der i de vanskelige Tider var
nodvendige.
Den svenske Marines glimrende Udvikling under Gustav
den Tredie og dens heldige Kampe med Russerne havde ret
naturligt henledt Danmarks Opmærksomhed paa den Fare,
der kunde true herfra, og særlig paa Oprettelsen af et velordnet Kystforsvar efter svensk Eksempel. En Række Kommissioner nedsattes til Overvejelse af dette Sporgsmaal, og
Planer for et meget udvidet Kystforsvar af baade Danmark
og Norge udarbejdedes. De betydelige Udgifter, dette vilde
forvolde, bevirkede imidlertid, at Udførelsen sattes i Bero,
og snart forandredes de politiske Forhold, saa at det hele
blev opgivet. Alene Forstærkningen af Københavns Søbefæstning - et Forhold jo som nævnt Danneskjold havde haft
sin Opmærksomhed rettet paa - iværksattes, men man naaede kun at tage fat paa Trekroner, inden Krigen kom.
Endvidere udvidedes Indrulleringsvæsenet, og ved en
Mængde nye Tjenestereglementer fik Livet om Bord og i Land
faste Former.
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Ogsaa i Sverige gjorde den finansielle Nedgang sig gældende efter den store nordiske Krig. Flaaden holdt derfor
hverken Skridt med Ruslands eller Danmarks. Forgæves
manede Kong Adolf Frederik Stænderne til at bevilge de fornødne Midler men uden Resultat. Krigen 1742-43 viste
imidlertid klart for alle, hvor svag Sverige var til Søs, og
paa Forslag af Ofverste Ehrensvård forøgedes da Skærgaardsflaaden meget betydeligt. Tillige adskiltes den fra den søgaaende Flaade og fik Navnet "Armeens flotta" eller "lilla
floUan". Grundtanken heri var at tilvejebringe et indgaaende Samarbejde mellem Hæren og Skærgaardsflaaden, ved
al dennes Officerskorps holdtes adskilt for sig og ikke anvendtes paa den sogaaende Flaade. Adskillelsen fuldførtes
1757, og Ehrensvård blev selv Armeflottaus første Chef som
General-Løjtnant. Ved denne Nyordning skabtes altsaa
to Officerskorps med ligestillede Grader. Flagmændene var
dog fælles, ligesom begge Flaader sorterede under Kongens
tjenstgørende Generaladjutant for Flaaden.
Hoved11aaden under en kommanderende Admiral havde
sit eget Værft og sin Station iKarlskrona, Armeflottan derimod havde Hovedstation i Stockholm og stationerede Af- '
delinger i Gøteborg, Malmø, Abo og Sveaborg. Af de sidste
var Sveaborg den største Station og havde et saa stort Etablissement, at den i Isperioden kunde undvære Hjælp fra
Stockholm.
Denne Adskillelse af Flaaderne var nærmest uheldig. Der
skabtes Jalousi mellem de to Officerskorps - Armeflottau
forlangte og fik endogsaa sit eget helt blaa Flag -, og selv
om Samarbejdet med Hæren blev bedre, blev det daarligere
med Flaaden, hvad der var lige saa uheldigt, som det første
var heldigt.
Hovedflaaden forsømtes stadig, og forst under Gustav III
toges der med Kraft fat paa at udvikle denne. Under den udmærket dygtige Admiral af Trolle .og Konstruktøren af Chap-
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man lykkedes dette, saaledes at Sverige fil Krigen 1788 havde en
Flaade, der kunde maale sig med Ruslands. Efter Krigen
forfaldt Flaaden atter og var i en yderst daarlig Tilstand ved
Krigen 1808.
Skønt hele Tidsrummet indtil 1801 var præget af Fredens
Arbejde, er der dog faa Aaringer i Danmarks Historie, hvor
Flaaden har ydet Landet større Tjenester. Klart og fast er
i dette Tidsrum Linierne optrukne for Landets Udenrigspolitik, og lige saa klart indsaa de betydelige Statsmænd, der
stod ved Statens Ror, at Neutralitet var en Umulighed uden
en kraftig Krigsmagt til Baggrund. Som Forholdene den
Gang var i Europa, maatte Flaaden være det af Landets to
Værn, der fortrinsvis skulde udvikles, dels fordi man kun
derved kunde opnaa en taalelig Stilling overfor Rusland, og
dels fordi Danmark laa saa ubetinget indenfor Sømagten
Englands Magtomraade.
Det overordentlige Opsving, som Handel og Søfart havde
taget, skyldtes da ogsaa netop Flaaden, hvis Tilstedeværelse
var det Lod, Danmark kunde kaste i Vægtskaalen, og paa
en Tid, hvor Europa stod i Flammer, spillede en Fjende
mere eller mindre en betydelig Rolle.
Periodens sørgelige Afslutning søgte ligeledes sin Grund
i Flaadens Uvirksomhed, der atter var foranlediget i Folkets
Underkendelse af Neutralitetens Mulighed uden den væbnede
Magts Understøttelse. I sin strategiske Vurdering af Situationen havde Regeringen indset, at skulde Landet tage Parti,
maatte delte være Englands. Vel var Frankrig mægtig, men
dets Magt standsede ved Store Bælt og kunde følgelig ikke
ramme Danmark til Bunds; dette kunde derimod England.
At Neutraliteten skulde holdes saa længe som muligt, var
klart, men før eller senere vilde der komme et Tidspunkt,
hvor man maatte vælge Parti, og for at opnaa taalelige Kaar
var en slagfærdig Krigsmagt nødvendig. Ganske vist vilde
Udrustningen af Flaaden i 1807 have ført til øjeblikkelig Ind-
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griben fra Englunds Side, men i 1807 var Situationen ogsaa
i den Grad tilspidset, at det allerede da var for sent. I Stedet
burde Danmark i alle disse Krigsaar have haft en stærk
Eskadre i Søen som Underbygning for sin Politik. De to
Hensyn, der afholdt Landet herfra - Bekostningen og Sohandelens Formindskelse paa Grund af, at dens Mandskab behøvedes til Orlogs -, burde ikke have spillet nogen Rolle,
i hvert Fald var Bekostningen bleven mindre end det Tab,
som forvoldedes ved Flaadens Udlevering. At Danmark
ikke i aaben Kamp kunde staa sig mod England, var en Selvfolgelighed, men lige saa givet er det, at Englændernes Landgang i 1807 vilde have været umulig over for en dansk .fleet
in being".
Det strategiske Sporgsmaal, der paatrykte Sveriges Politik sit Stempel i denne Periode, var Finlands Forsvar. De
ejendommelige militær-geografiske Forhold her (se Side 327)
anviste Flaaden en fremragende Del i Forsvaret, thi den
halve Del af Aaret var Finland afskaaret fra Sveriges Hjælp
paa Grund af Isvanskeligheder og maalle derfor raade over
sin egen Flaadeafdeling. Man anlagde da Fæstningen Sveaborg, indrettede den som Hjælpebasis og stationerede ved
denne en selvstændig Afdeling af Skærgaardsflaaden. Nødtes
den finske Hær til at trække sig tilbage til Landets vestlige
Del, afskal' Sveaborg den indenskærs Forbindelse med den
vestfinske Skærgaard og var som et Brohoved for den fra
Sverige ved Isens Opbrud kommende Forstærkning. Til
Lands indtog den desuden en Flankestilling til Fjendens
Marchlinie langs Kysten. Somagtens Betydning var ogsaa
klart anerkendt i Sverige, og det var andre Aarsager. der
medførte Tabet af Finland i 1808.
I øst fortsatte Rusland den af Peter den Store indvarslede Marinepolitik . Rusland vas snart de to nordiske Riger
overlegen til Søs, og den Mulighed, der herved skabtes for en
Indsats af de umaadelige Troppemasser, hvorover Landet
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raadede, gik som en rod Traad igennem Nordens Politik. Men
Zarriget følte sin Usikkerhed til Søs, saa længe Grænsen til
Sverige-Finland ikke laa længere fra St. Petersborg, og Peter
den Stores Tanke - Erobringen af Finland - blev derfor
ogsaa den ledende i Udenrigspolitikken.
Det er vanskeligt at komme til Klarhed over den danske
Flaades strategiske Principper i denne Periode, thi der findes ingen virkelige Sølcampagner at slutte fra . Alt tyder
imidlertid paa, at man overfor en jævnbyrdig Flaade vilde
have handlet efter Anskuelsen, at Herredømmet paa Havet
kun naas over Fjendens slagne Flaade. Overfor en overlegen Fjende maa man antage, at Flaaden vilde have holdt
sig samlet for at imødegaa Landgangsforsøg. Store Bælt var
saa lidet kendt, at større fjendtlige Eskadrer ikke var at
frygte der, saaledes at Flaadens naturlige Operationsfelt blev
Sundet, hvor den ogsaa, støttet paa de af Danneskjold paabegyndte Søforter ved Kobenhavn, vilde have haft en fortrinlig Position.
Svenskerne opsøgte konsekvent i Krigen 1788-90 Fjendens Slagflaade, men den taktiske Offensiv var præget af
defensive Hensyn, saaledes at selve den taktiske Afgørelse
kun sjældent førte dem til det attraaede Herredømme over
Finske-Bugten. Flaadernes Virksomhed paa svensk Side
hemmedes ogsaa af de mærkelige Kommandoforhold. Kongens Broder, Hertug Karl af Sødermanland, var Flaadens
Chef og optraadte ved flere Lejligheder som saadan - mere
end af Navn . Hans Stabschef havde imidlertid ifølge
Kongens Instruktion Ret til at give selvstændige Ordrer, og
disse kunde da ikke omstødes af Flaadechefen (se Slaget ved
Reval, Side 333). Om end de russiske Flaadechefer stod langt
tilbage for de svenske, var deres defensive Operationer ofte
ledede med afgjort Dygtighed. Et Forhold, der ogsaa hemmede Flaadernes Operationer ganske overordentligt, var den
store Sygelighed. Særlig de svenske Flaader i de tre Krige
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mod Rusland var mangen Gang saa haardt hjemsøgte, at de
praktisk talt var ukampdygtige. Sygdommene var enten
Skørbug, Malaria, "Skibsfeber" eller endog Tyfus, hvilken sidste Sygdom vistnok var den, der hærgede paa den
danske Flaade paa Togtet til Algier 1770. Grunden til disse
Epidemiers forfærdelige Udbredelse var den ringe Renlighed,
der fandtes i Skibene - og hos Mandskabet - i Forbindelse
med daarlig Kost. En gennemført Renlighed og sundere
Næringsmidler fik hurtig Bugt med dem.
I denne Sejlskibenes Glansperiode var Formaltaktikken
selvfølgelig højt udviklet. Paul la Hostes Værk om Taktikken bearbejdedes 1743 af Admiral de Fontenay og anvendtes paa den danske Flaade. Det efterfulgtes her af andre
danske Evolutionsbøger, hvis Brug flittigt· indøvedes i Eskadl'erne. Lignende Forhold gjorde sig gældende paa svensk
Side.
Foruden Kampformationen, der selvfølgelig var Kølvandsordenen, anvendtes ogsaa en Række bekvemme Marchordener. Særlig yndet var Marchorden i 3 Kolonner, idet
man let fra denne kunde overgaa til Slagorden. Som Jagtog Retræteorden anvendtes en Vinkelorden med den kommanderende i Vinkelspidsen og Fløjene formerede i Skakorden paa Bidevindskurserne; Vinkelens Spids vendte mod
Fjenden, og Krydserne fik Plads mellem Vinkelbenene. Afstanden i Kølvandslinie var sædvanlig mellem t og 1 Kabellængde. Ogsaa Skakordener ("Echiquier") benyttedes under Nærmeise til Fjenden, idet Retningslinien da var den
ene af Bidevindskurserne, nemlig den, hvorpaa man vilde
slaas; en samtidig Drejning bragte da Flaaden paa Slaglinie. I Tykning fulgte man sædvanligvis den Regel, at Skibene laa 6~ Streg fra Vinden og tog Farten 3t Knob.
Den anvendte Taktik faar man kun Lejlighed til at studere i den svensk-russiske Krig 1788-90. I Direktiverne
for Skibenes Angreb findes her sjælden Tale om Koncentra-
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tion, og det synes som om Vanskeligheden ved at holde de
lange Slaglinier har lagt sig hindrende i Vejen for taktiske
Bevægelser; de svenske Skibschefer syntes at være bundne af
Formaltaktikkens Baand, og flere Gange gik Chancen for effektive Gennembrud forbi, da den Skibschef, der havde den,
ikke turde handle uden Tilladelse. Fra Overkommandoens
Side toges skarpe Forholdsregler imod de Skibe, der ikke
holdt Afstand og Retning iSlaglinien - saaledes indførtes
et Signal med Ordlyden "Skibet manøvrerer slet, den vagthavende Officer skal sættes i Arrest". Signalvæsenet forbedredes - væsentlig efter fransk Mønster - , og Repetitører
anvendtes.
Skærgaardsflaaden og Kanonbaadene havde deres særegne
Taktik. Grundformationen var "Pelotonen" (2 Baade), derefter "Divisionen" (2 Pelotoner), "Bataillonen" (3 Divisioner) og "Brigaden" (2 Batailloner). Marchordenen var som
Regel almindelig Kølvandslinie eller Pelotons-Kølvandslinie
med Afstand: en Baadslængde, Kamporden: Frontlinie (20 m
mellem Aarene) eller Kolonneorden. Pelotonen holdt altid
sammen. En Bataillon af den svenske Skærgaardsflaade,
<ler jo i Modsætning til den danske ogsaa bestod af større
Sejlfartøjer, havde f. Eks. følgende Sammensætning: 1 Hemmema, 12 Kanonbaade, 2 Morterbaade, 1 Chefsfartøj. 1 Aviso
(Skonnert som oftest), 1 Rekognosceringsfartøj og 3 Kogechalupper (der besørgede Forplejningen). Desuden medfulgte
1 Ammunitionsfartøj, 1 Sygefartøj og 1 Vandhaad.
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B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
a. Svensk-russisk Krig, 1741-43.
Man var i Sverige ganske klar over, at en Krig med Rusland før eller senere maatte bryde ud til Afgørelse af det
finske Spørgsmaal, og saa snart Sverige blot nogenlunde var
kommen til Kræfter efter den store nordiske Krig, spejdede
man efter en Blottelse hos Rusland for at faa Lejlighed til
at slaa det første Slag. En saadan Blottelse syntes at være
til Stede 1740, da den russiske Kejserinde Anna afgik ved
Døden. Samtidig var Østrig ved Kejser Karl den Sjettes Dod
gaaet over til Maria Theresia og var straks bleven Genstand
for Angreb fra Frankrigs og Preussens Side. For disse to
Magter blev det nu af største Vigtighed at hindre Rusland i
at rykke Østrig til Hjælp, og dette skulde da Sverige udføre
gennem et Angreb paa Rusland. Sverige skulde have betydelige Subsidier fra Frankrig og havde desuden plejet Underhandlinger med det "gammelrussiske" Parti, der ønskede al
sætte Peter den Stores Datter Elisabeth paa Tronen i Stedet
for den under Formynderskab regerende Zar Iwan VI. Sverige mente Chancerne gode for at tilbagevinde de tabte Østersøprovinser og erklærede Rusland Krig 28 / 7 1741.
1741

Lige saa svagt som Grundlaget var for Krigen, lige saa
slet forberedt var Sverige. Den russiske Flaade var gaaet
stærkt tilbage siden Peter den Stores Dage, og Svenskerne

313

regnede derfor paa at kunne hævde Herredømmet til Søs med
Hovedflaaden. Skærgaardsflaaden skulde da støtte den langs
Finlands Sydkyst marcherende Hærs højre Flanke, og man
haabede derved at rette et afgørende Stød mod det af Partistridigheder lammede russiske Rige.
Allerede inden Krigserklæringen var da ogsaa en svensk
Eskadre bleven skudt frem til Asposkærene; kort efter ankom den svenske Skærgaardsflaade til Frederikshamn, hvor
den svenske Angrebshær koncentreredes. Inden denne imidlertid var rede, brød et russisk Korps over Grænsen og tilføjede Svenskernes fremskudte Styrker et Nederlag.
Den svenske Hovedflaades Ophold i de finske Farvande
blev ikke af lang Varighed, thi allerede i Oktober maatte den
gaa hjem grundet paa en voldsom Epidemi - kun en Trediedel af Mandskabet var tjenstdygtigt. Da Russerne ikke viste
sig til Søs, blev det dog uden Betydning, og kort efter brød
den svenske Hovedhær op og rykkede over Grænsen imod
Viborg, omtrent samtidig med at Kejserinde Elisabeth efter
en Hofrevolution besteg Tronen. Svenskerne benyttede sig
ikke af den almindelige Forvirring men standsede tværtimod
Fremrykningen under Forudsætning af, at den nye Kejserinde vilde gøre de Indrømmelser, hun havde stillet i Udsigt
til Gengæld for Sveriges Hjælp.
Dette var imidlertid intet Øjeblik Kejserindens Hensigt, 1742
tværtimod rykkede Russerne i Foraaret 1742 ind i Finland.
Den svenske Hær veg langsomt ~lbage langs Kysten og opgav endog en stærk Stilling ved Frederikshamn, hvilken By
afbrændtes inden Tilbagetoget.
Atter dette Aar var de svenske Søstridskræfter stationerede
som Aaret i Forvejen, og atter dette Aar lammede Epidemier
deres Bevægelser i den Grad, at saavel Hovedeskadren - 15
Linieskibe og 4 Fregatter under Admiral Sjøstjerna - som
Skærgaardseskadren maatte gaa til Hangø for at forsøge paa
at bekæmpe Sygeligheden. Herved blottedes imidlertid HæNordens Søkrigshlstorle.
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rens højre Flanke i Stillingen bag Kymeneelv, hvorhen den
var gaaet efter Frederikshamns Rømning. Dels af denne
Grund, dels 'fordi Aanden i Hæren var yderlig slet, opgav
man ogsaa denne Stilling og gik tilbage til Helsingfors. Nu
var imidlertid den russiske Hovedflaade kommen i Søen 14 Linieskibe og 3 Fregatter stærk -, og i Forening med
den russiske Skærgaardsflaade havde den langsomt fulgt efter
de vigende svenske Flaader. Ikke engang den svenske Skærgaardsflaade holdt Stand, og Helsingfors indesluttedes da
baade fra So- og Landsiden. 21 / 8 1742 kapitulerede den svenske Hær, hvorefter Russerne oversvommede hele Finland og
endog sluttelig besatte Ålandsøerne.
Mere end nogensinde i de Lo foregaaende Aar afhang Krigens Udfald af den svenske Flaade. Denne kom atter i Søen
dette Aar, samtidig med at en svensk Hær nordfra rykkede
frem, og samtidig med at Ålandsøerne generobredes.
Grundet paa Tilstedeværelsen af en mindre russisk
Eskadre i Reval, som man maalte observere, indtog den svenske Hovedflaade for sent sin PosL ved Hangøudde. Dette Punkt
var imidlertid yderst vigtigt, da Odden strækker sig langt
til Søs og maa passeres i aabent Farvand. Ej heller den
svenske Skærgaardseskadre naaede dertil, inden en mindre
russisk Galejstyrke paa 10 Fartøjer havde omgaaet Odden og
havde banet sig Vej ind i Åboskærene. Denne blev dog angreben 3l/S ved Korpø af den svenske Galejeskadre - 20 Fartøjer stærk - under Viceadmiral Falkengren. men det lykkedes ikke at tilføje Russerne nogen videre Skade, da de
havde indtaget en stærk af Landbatterier forsvaret Stilling.
Selv maatte Falkengren falde tilbage paa Ålandsoerne for at
reparere.
Allerede var en ny, ca. 50 Fartøjer stærk, russisk Galejeskadre paa Vej mod Hangoudde under Feltmarchal de
Lacys Kommando og under Konvoj af den russiske Hovedflaade, da den svenske Hovedflaade i Tide ankom til Odden.

315
Styrkerne var omtrent lige; Svenskerne under Admiral von
Utlall havde 16 Linieskibe, Russerne under Admiral Golovin
havde 14. Det lykkedes imidlertid denne sidste under en kort
Kamp at trække Utfall til Sos, og de Lacy benyttede sig
straks af det gunstige Øjeblik til, inden Svenskerne kunde
vende tilbage, at holde rundt Odden. Forenet med den tidligere ankomne Styrke havde Russerne nu ca. 70 Fartøjer med
20000 Mand i Aboskærene og dannede saaledes en alvorlig
Trusel mod Sveriges østkyst - ikke mindst da Golovins
Eskadre endnu var fuldstændig kampdygtig.
Med de russiske Galejers Angreb 1720-21 i frisk Minde
gik Sverige hurtig til Fred. Denne sluttedes i Abo 1743, og
nye Dele af Finland - Landet til Kymeneelv samt flere vigtige Grænsefæstninger - tilfaldt Rusland.
Saavel til Søs som til Lands havde Krigen været Sverige
ugunstig. Grunden hertil var dels den voldsomme Sygelighed, dels i endnu hojere Grad den politisk demoraliserede
Tilstand, hvori OfIicerspersonellet af begge Væm befandt sig.
To af Hærens Generaler henrettedes saaledes efter Krigen.
Admiral von Utfall stilledes for en Krigsret og idømtes en
- ganske vist kun ringe - Straf. Hans Optræden havde
ogsaa i enhver Henseende været uheldig. Enten burde han
have ført Stødet mod den russiske Flaade til Bunds eller
ogsaa have holdt sin defensive Stilling ved Hangøudde; som
han nu handlede, slap begge de russiske Styrker ham af
Hænderne, og Krigens Udfald afgjordes herved. Ogsaa Golovin
stilledes for en Krigsret men frikendtes, idet han henviste til
et fra Peter den Stores Dage bestaaende Forbud mod at angribe, naar ikke hans Styrke var mindst Fjendens t overlegen.
I Modsætning til , hvad der var Tilfældet paa svensk Side,
udmærkede Russerne sig ved et fortrinligt Samarbejde mellem Hær og Flaade og bidrog herved for en stor Del til det
gode Udfald.
21·
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b. Danmarks Kampe med Barbareskerne.
I 1746 var det lykkedes Danmark efter en Flaadedemonstration mod Algier at afslutte Traktater med saavel Tunis og
Tripolis som Marokko. Til det sidste Land knyttede der sig
desuden snart nye Interesser, idet der fra dansk Side anlagdes
en Handelskoloni 1751 ved SafIia. Kejseren af Marokko, der
havde bortforpagtet Kolonien, holdt dog imidlertid ikke de
givne Løfter men traadte skarpt op imod Danmark, hvorfor
en Eskadre paa 4 Fregatter under Kommandørkaptajn von
Liitzow afsendtes, og med denne som Baggrund bragtes Overenskomsten i Stand 1753. Det marokkanske Kompagni
kunde dog ikke svare sig og gik ind i 1768.
Traktaterne havde imidlertid gavnet den . danske Skibsfart
i Middelhavet i meget betydelig Grad, og de blev overholdte,
indtil Deyen af Algier i 1769 under intetsigende Paaskud
forlangte det aarlige Vederlag, som Danmark ydede, forhøjet. Efter lange resultatløse Forhandlinger erklærede
Deyen Danmark Krig og opbragte straks en Del dansk-norske Koffardiskibe.
En dansk Eskadre, 4 Linieskibe, 2 Fregatter, 2 Bomhardergalioter og et Par Transportfartøjer. afsendtes da under
Schoutbynacht F. C. Kaas og ankom 2/. 1770 paa Algier Red.
Kaas forlangte af Deyen Priserne udleverede eller godtgjorte,
men Deyen afviste Forlangendet, hvorefter den danske
Eskadre gik over 'til Angreb.
De Oplysninger, Kaas havde om Algiers Fæstningsværker, viste sig imidlertid snart at være misvisende, og da
Vinden var paalands, saaledes at Linieskibene ikke kunde
gaa ind paa klos Hold, gik man over til at vælge Bombardement. Linieskibene ankrede udenfor Fæstningens Skudvidde, Bombardergalioterne længere inde med Varp over i
Linieskibene for at kunne hale sig ud af Kampen, men Bombardementet gav intet Resultat. Bombardergalioterne viste
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sig under Kampen saa brøstfældige, at man opgav Forsøg paa
at genoptage Kampen.
Efter i 14 Dage at have ventet paa gunstig Vind, der
skulde tillade Linieskibene at gaa ind paa klos Hold, saa
Kaas sig af Hensyn til den overhaandtagende Sygelighed paa
Eskadren nødsaget til at gaa tilbage til Port Mahon. Her
forblev Eskadren og forsøgte saa godt det lod sig gøre at
beskytte den dansk-norske Skibsfart.
For Underhandlingernes Fremme var det naturligvis
yderst uheldigt, at Eskadren havde set sig nødsaget til at
opgive Angrebet, og det lykkedes ej heller Kaas at faa Deyen
til at tro paa, at Tilbagetoget kun var sket for at lette Underhandlingerne. Schoutbynacht Hooglant afsendtes imidlertid fra København for at afløse Kaas, og denne forlangte
sig ved sin Hjemkomst stillet for en Krigsret, hvilket ogsaa
skete.
Krigsretten udtalte, at Skylden for del uheldige Udfald
laa hos Udenrigsministeren, A. P. Bernstorff, Intendanten for
Marinen, Grev Danneskjold-Laurvig, Eskadrechefen og Holmens Chef.
Det var utvivlsomt en Fejl af Udenrigsministeren, at han,
kun forsynet med løse Udtalelser om Algiers Befæstninger og
kun støttende sig paa mundtlig Underretning fra Intendanten, havde fores laaet og fastsat Eskadrens Styrke i Conseilet,
hvor den vedtoges, men lige saa stor Fejl havde Intendanten
begaaet ved ikke at ytre en eneste Indvending mod den tagne
Beslutning. Hvad Eskadrechefen angaar, da bebrejdede man
ham, at han havde ført et altfor truende Sprog mod Deyen
- en Anke der nærmest var uberettiget, saaledes som Forholdene formede sig for ham. Derimod var Bombardergalioternes Ubrugelighed absolut Værftets Ansvar, og den
viste sig endog først, da de kom i Ilden. De nævnte Fartøjer var vitterlig altfor svagt konstruerede til dette Brug;
Dækkene aabnede sig, og Ilden slog ved hvert "Wurff" gen-
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nem Aabningerne ned i Magasinerne. Man indsaa ogsaa,
at til saadant Brug duede ombyggede Koffardiskibe som disse
ikke, og satte straks 8 nye under Bygning. Derimod kunde
man med mere Ret bebrejde Eskadrechefen, at han ikke
havde gjort opmærksom paa, at Aarstiden var yderst uheldig for et saadant Togt. Østenvinden - "Levanten" blæser næsten hv er Dag paa denne Aarstid, og dens Retning var saadan, at Angrebet vilde besværliggøres eller endog
umuliggøres. Men denne Indvending var kun af ringe Betydning, og Kaas blev da ogsaa fuldstændig frikendt. Dog
mistede han - ganske vist kun foreløbig - sit Sæde i Admiralitetet.
Planerne om at forøge Eskadrens Styrke blev imidlertid
efter det uheldige Angreb opgivne, men dens Optræden havde
dog gjort nogen Nytte ved sine stadige Kryds i Middelhavet.
Deyen lod sig i hvert Fald i nogen Maade skræmme og tilbød Fred mod en "extraordinaire Present" paa 4000 Zekiner
og 40 Kanoner. Til Gengæld frigav han alle de opbragte
Skibes Besætninger og fornyede 1772 den tidligere Traktat
af 1746.
Man havde saaledes faaet Fred og Sikkerhed mod AIgiers Overgreb, men Roen varede kun kort.
Da en ny Pacha i 1796 overtog Begeringen i Tripolis, forlangte han straks en storre ekstraordinær Ydelse af Danmark. Da denne blev afslaaet, gik de tripolitanske Korsarer straks løs paa den dansk-norske Handel, og dette var
yderst uheldigt, da denne netop paa dette Tidspunkt stod i
sit fuldeste Flor. En Sostyrke afsendtes straks til Tripolis
under Kommando af Kaptajn Steen Bille og bestaaende af
Fregatten "Najaden" (46) og en Brig. Hertil kom senere en
lejet maltesisk Chebek.

Affæren ved Tripolis I6/u t 797.
Straks efter sin Ankomst ud for Tripolis rekognoscerede Bille Inlobet til Havnen med "Najaden" og stod efter
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. at have vekslet Skud med de i Havnen liggende Korsarer
atter til Søs. Tripolitanerne fulgte efter med 6 større og
mindre Skibe (med i alt 120 Kanoner), mod hvilke Billes
Styrke kun talte 64 Kanoner. Saa snart Bille var kommen ud i aabent Farvand, braste han bak og optog Kampen assisteret af Briggen og Chebekken, der samtidig kom
til. "Najaden", der var et ualmindeligt velsejlende Skib,
og som manøvreredes med udmærket Dygtighed af Bille,
tilføjede Fjenderne saa megen Skade, at de flygtede ind
i Havnen med stort Mandefald. Bille turde dog paa
Grund af Mørket ikke iværksætte Forfølgelsen. Danskernes Tab var 1 død og 1 saaret. Affæren havde gjort et stærkt Indtryk paa Pachaen, og
da Bille etablerede Blokade, indlededes straks Fredsunderhandlingerne. Den slappe Optræden, Europas Stater i lang
Tid havde udvist overfor disse Røverstater, havde dog gjort
disse saa overmodige, at Freden kun opnaaedes mod Betaling af en større Pengesum fra Danmarks Side - endog
med Forpligtelse til en ret betydelig Tribut hvert 4de Aar.
Lige til Danmark blev indviklet i Krigen 1801 , var der
stationeret en dansk Søstyrke, bestaaende af 7-8 Fregatter og Brigger, i Middelhavet, den største Del af Tiden under
Kommando af den til Kommanderkaptajn og Kammerherre
nu udnævnte Steen Bille. Under de største Vanskeligheder
med engelske og franske Krydsere og Kapere og stadige Forviklinger med Barbareskerne beskyttede Bille i disse Aar
den dansk-norske Sohandel, idet han i Forbindelse med et
betydelig diplomatisk Talent besad netop den kloge Fasthed, som Situationen krævede. Da han netop skulde afløses
paa Grund af svækket Helbred, 1800, optraadte den tredie Roverstat, Tunis, med lignende Fordringer som tidligere Algier
og Tripolis, og Bille afgik da straks derhen med sin Styrke.
Uheldigvis var Forholdene her yderst indviklede, og Bille
handlede, syg som han var, ej heller med sin gamle Styrke.

I
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Medens Forhandlingerne stod paa, forvekslede Bille desuden uheldigvis nogle algerinske Skibe med nogle tunesiske
og beskød dem - en Handling der satte Deyen af Algier i
største Raseri. Den i 1772 møjsommelig tilvejebragte Fred
blev nu brudt, og det lykkedes først med store Besværligheder for Billes Afløser, Kommandørkaptajn Koefoed, at stille
Algier og Tunis tilfreds.
Lige til Frankrig i 1830 foretog sit Tog mod Algier og
erobrede Landet, drev disse Røverstater deres indbringende
Pengeafpresning. De store europæiske Krige levnede ikke
Staterne Tid og Skibe til en regelret Nedkæmpning, og alle,
hvis Flag vajede i Middelhavet - England iberegnet -, betalte dem Tribut. Danmark-Norge, der var en af de faa,
der havde anvendt Magt overfor dem, slap dog gennemgaaende gunstigere og betalte for øvrigt hellere end at bekoste
de store Udgifter, Udrustningerne kostede. Eksempelvis skal
det nævnes, at Freden med Tunis kostede 300000 Rdl. og
den af den føromtalte Forveksling foranledigede nye Fred
med Algier 130000 Rdl.

c. Russisk-svensk(-dansk) Krig, 1788-90.
Ligesom i 1740 spejdede Sverige efter en Blottelse hos
Rusland for at genvinde de tabte finske Provinser. En saadan Blottelse forelaa i 1787, da Rusland ved en Krig med
Tyrkiet havde set sig nødsaget til at blotte den finske Grænse
tilligemed St. Petersborg. Tilmed haabede den svenske Kong
Gustav III at vende Folkets voksende Misfornøjelse ved en
heldig Krig. Ifølge Konstitutionen var imidlertid en Angrebskrig ikke ' tilladt Kongen uden Stændernes Samtykke, og da
de Paaskud, han benyttede for at fremstille Sverige som den
angrebne Part - man beskyldte ham bl. a. for at have ladet
Soldater forklædte som Russere angribe den svenske Grænse-
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vagt -, var yderst svage, gærede allerede fra Begyndelsen
en farlig Misstemning i det svenske Officerskorps.
Den svenske Flaade var bleven reorganiseret efter Frihedstidens Tilbagegang og talte 26 Linieskibe, stationerede i
Karlskrona. Hertil kom den nysskabte talrige Skærgaardsflaade, bestaaende af Galejer, Skærgaardssejlfartøjer (Hemmemaer o. 1.) og Kanonbaade. Hovedstationen for denne
Flaade var Stockholm; en ret stor Afdeling var dog stationeret i Sveaborg, hvis Udrustning som Basis dog var ret
mangelfuld. Officerskorpset var talrigt og veluddannet mange af Officererne sad inde med Krigserfaringer. Ogsaa
Besætningernes Uddannelse stod ret højt.
Den russiske Flaade var i Tal den svenske langt overlegen, idet den talte 54 Linieskihe, men Detachering og Alder
formindskede Tallet til 24, af hvilke endog en Eskadre paa
15 Linieskibe ved Fredsbruddet laa under Udrustning for
at afgaa til Middelhavet mod Tyrkerne. Personellet paa russisk Side var det svenske langt underlegent, og mange Udlændinge tjente paa Flaaden.
Med Ruslands øjeblikkelige Svaghed som Forudsætning
var det Svenskernes Mening at rette Angrebet direkte paa St.
Petersborg. Medens den finske Hær langs Finlands Sydkyst
skulde rykke mod Byen, vilde man støttet paa Flaaden landsætte en anden Hær ved Oranienbaum. S1. Petersborg var
virkelig ret forsvarsløs - der stod knap 14000 Mand i og omkring Byen -, og da Svenskerne vilde kunne give Møde med
ca. 30000 Mand, var Udsigterne for at Angrebet skulde lykkes fortrinlige.
Det var imidlertid en given Ting, at den svenske Flaade
først maatte være Herre i de finske Farvande. Den tilsyneladende letteste Maade at løse denne Opgave paa var at vente
med Krigserklæringen, indtil den til Middelhavet bestemte
russiske Eskadre var afsejlet, men dette lod sig ikke gøre.
Tyrkiet forlangte bestemt, at Sverige skulde binde Eskadren
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i de nordiske Farvande, og gjorde Ydelsen af de lovede Subsidier afhængig af dette Punkt. Da Subsidierne var aldeles
nodvendige for Svenskerne, maatte der altsaa kæmpes om
Herredømmet til Søs, og samtidig med, at Troppetransporterne til Finland tog deres Begyndelse, lob den forste Afdeling af den svenske Flaade ud, 12 Linieskibe stærk, under
Kommando af Kongens Broder, Hertug Karl af Sodermanland. Krigen var da endnu ikke erklæret.
Den russiske Middelhavseskadre var allerede paa Vej Vest
paa, og 21/ G mødte Svenskerne de forste Skibe af den - 3
Tredækkere og 1 Fregat - ud for Dagetort. Da den russiske
Admiral klogelig undgik at give nogen Anledning til Trætte
trods Svenskernes udæskende Fordringer - f. Eks. paa Salutspørgsmaalets Omraade -, saa Hertug Karl sig i streng
Overensstemmelse med sine Instruktioner ikke i Stand til
at indlede en Kamp. Var denne kommen i Stand og Russerne lilevne ødelagte, vilde hele Aarets Felttog rimeligvis
have faaet eL andet Udseende. Omtrent samtidig stak den
svenske Skærgaardsflaade i Søen, og 28 / G ankrede Hertug Karl
med sin Eskadre paa Hango Red.
I Begyndelsen af Juli var den svenske Operationshær samlet i Finland, Skærgaardsflaaden ved Sveaborg. Hovedflaaden
ved Hangø, og alt saaledes klar til Angreb. Straks efter begyndte de forste Fjendtligheder, og 7/7 fik Hertug Karl Ordre
til at opsøge den russiske Flaade og slaa den, for at den fornævnte Ekspedition til Ingermanland kunde tage sin Begyndelse . Efter at have trukket Forstærkninger til sig modte
den svenske Flaade den russiske omtrent 30 Sml. Vest for
Øen Hogland i et uafgjort Slag.
Slaget ved Hogland 17/7 1788.
Den svenske Flaade talte 15 Linieskibe og 11 Fregatter med i alt 1286 Kanoner. Flaadechef: Storadmiral Hertug Karl af Sodermanland (Flagskib . "Gustaf III" (70),
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Eskadrechefer: Wrangel, Wachtmeister og Linderstedt.
Stabschefen var Ofverste Nordenskjøld.
Den russiske Flaade talte 17 Linieskibe og 7 Fregatter med i alt 1452 Kanoner under Kommando af Admiral
Greigh (Eskadrechefer: SpiridofI, van Dessen og Konstatinoff), Flagskib "Rostislaff" (108). For at udligne Styrkeforholdet havde Svenskerne lagt fem 40-Kanons Fregatter
i Linien.
Da Flaaderne ved Middagstid fik hinanden i Sigte, laa
den russiske Flaade rumt for en frisk OSO og til Luvart
af Svenskerne, der laa i Bidevind-Skakorden over Bb.,
saaledes at Slaglinie kunde dannes ved samtidig Stagvending.
Omtrent RI.
udførte Svenskerne denne Vending og
styrede nu en sydlig Kurs ned mod Øen Ekholmen paa den
kun 5-6 SmI. bortfjernede estniske Kyst. Russerne luvede
til Vinden over samme Bov, og Ilden aabnedes paa temmelig klos Hold. Grundet paa Liniernes Konvergering
kom Arrieregarderne ikke i Kamp straks.
Medens Vinden alt mere flovede, kæmpedes der med
storste Tapperhed paa begge Sider; det svenske Flagskib
kæmpede med det russiske og blev haardt medtaget af
dette og dets 2 Sekundanter, saa at det endog tabte Styret
og faldt tværs. Dels for at redde det ud af denne farlige
Stilling og dels af Hensyn til den nære Kyst kovendte den
svenske Linie, og da denne Manovre trods det løje Vejr
lykkedes godt, ligesom det svenske Flagskibs Sekundanter
ogsaa kom det til Hjælp, var Ordenen snart genoprettet.
Ilusserne efterlignede Svenskernes Manøvre, og Kampen
genoptoges, indtil Morket 'gjorde Ende paa den. Begge
Parter havde da erobret et Skib fra hinanden, og Havarierne var betydelige - dog størst paa russisk Side. Russerne havde dog al Grund til at være tilfredse med Resultatet; den loje Kuling havde ogsaa været dem til største
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Fordel med deres usøvante Besætninger, medens Svenskerne paa deres Side ikke havde været i Stand til at
udnytte deres Personels bedre Uddannelse i Manøvrer.
Svenskernes Tab var 1151 døde og saarede samt fangne,
Russernes 1806. Dagen efter Slaget formerede Svenskerne Linie, men da
de var i Læ, var de ikke i Stand til at forhindre Russerne i
at trække sig tilbage til Seskar. Svenskerne holdt da af og
gik til Sveaborg.
Forsøget paa at tilkæmpe sig Herredømmet til Søs var
saaledes glippet for Svenskerne, og Følgen heraf var, at
Landgangsekspeditionen maatte sættes i Bero. Angrebsplanen mod S1. Petersborg blev imidlertid ikke opgivet men
skulde nu iværksættes landværts fra over Frederikshamn og
Viborg. Assisteret af Skærgaardsflaaden rykkede Hæren mod
Frederiksharnn, men 3/8 opgaves Forsoget paa at erobre dette
tilmed svagt befæstede og for videre Fremrykning absolut
nødvendige Sted. Snart viste der sig en alvorlig Misstemning
blandt Tropperne grundet paa, at Krigen var begyndt uden
Stændernes Samtykke, og en stor Sammensværgelse, det saakaldte "Anjalaforbund", lammede fuldstændigt Operationerne. I fuld Demoralisation gik baade Hær og Flaade tilbage.
Allerede 31 / 8 var Russerne søklare og ankom næste Dag
udenfor Sveaborg, hvor de fuldstændig overraskede de svenske Forposter, der maatte kappe og gaa Sejl med Tabet af
et Liriieskib, der grundstødte og maatte brændes. Den svenske Hovedflaade forblev uvirksom i Sveaborg, dels grundet
paa dennes daarlige Udrustning som Basis og dels paa Grund
af "Anjalaforbundet"s lammende Virkning. Dettes Medlemmer traadte endog i aabne Underhandlinger med Rusland,
der imidlertid ikke gik ind paa disse og ej heller benyttede
sig af den blandt Svenskerne herskende Forvirring. Den rus-
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siske Hoved.flaade etablerede dog Blokade paa Linien Porkkala-Reval, og der stationeredes en mindre Eskadre ved
Hangøudde, hvorved den indenskærs Forbindelse afbrødes
for Svenskerne. Den russiske Skærgaardsflaade var dog ikke
udrustet, hvorfor Svenskerne uhindret kunde genoprette Forbindelsen over Oddens smalle Del og videre indenskærs.
Denne Vej var naturligvis yderst utilfredsstillende og besværlig, og alle de Forsøg, der gjordes paa at fordrive de russiske Skibe Ira deres Position ved Hangø, mislykkedes.
Som Sagerne saaledes nærmest var fortvivlede for Kong
Gustaf, indtraadte der en StrøJ?kæntring i det svenske Folks
Stemning, og Grunden hertil var Danmarks Optræden.
Det er allerede tidligere nævnt, at Danmark var i Forbund med Rusland. Skønt yderst modstræbende saa Danmark sig dog nødsaget til at lade danske Tropper rykke ind
i B åhuslån i September 1788. Den russiske Eskadre, der
havde haft det ublodige Sammenstød med Svenskerne 21/ 6
ved Dagerort, opholdt sig i de danske Farvande og forstærkedes nu dels med russiske Linieskibe fra Archangelsk, dels
med 6 danske Linieskibe og 3 Fregatter. De danske Skibe
førte russisk Gøs.
Den saaledes dannede Eskadre krydsede dels i Kattegat,
dels i Østersøen, medens Danmark tillige udlagde en flydende Defension til Københavns Forsvar mod Søsiden.
Denne nye Situation udnyttedes af Kong Gustaf. Med
glimrende Veltalenhed paavirkede han Folket rundt om i
Sverige, nyt Mandskab strømmede til Fanerne, og Afskyen
mod "Anjalaforbundets" Mænd voksede som en rivende
Strøm.
Faren fra Danmarks Side blev dog ikke stor. Preussen
og England frygtede, at Sverige skulde svækkes for meget,
og gjorde Indsigelser mod Danmarks Optræden med det Resultat, at de danske Tropper beordredes tilbage over Grænsen , og en Vaabenstilstand afsluttedes. Den russiske Del
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af den dansk-russiske Eskadre forsøgte at blokere Karlskroria
for at afskære den hjemvendende svenske Eskadre men opgav dette og lagde op i København for Vinteren.
I Slutningen af Oktober sejlede den svenske Eskadre
hjem fra Finske-Bugten, lige netop inden Isen forhindrede
dette; Russerne havde allerede da lagt op i Reval. Ikke en
Fodsbred J ord havde Svenskerne erobret, men ej heller
havde de mistet noget Land. Den svenske Hær var ganske vist overalt gaaet tilbage i Finland, men Russerne
havde ikke formaaet at forfølge den. De Tab, den svenske
Flaade havde lidt, var kun ubetydelige, og efter at "Anjalaforbundet" heldig var blevet neutraliseret ved Kong Gustafs
Raadsnarhed, var Tilliden i den Grad genoprettet, at Kongen paa Rigsdagen 1789 kunde træde sit Maal, Enevælden,
et stort Skridt nærmere. Bag ved ham rejste hele det svenske Folk sig til Kamp.
1789

Efter en yderst haard Vinter, Mangel paa Mandskab og
begyndende Sygelighed skulde den svenske Flaade ud i Foraaret 1789. Den Opgave, der laa for den, var at hindre Foreningen mellem den i Kobenhavn overvintrede russiske
Eskadre paa 11 Linieskibe og den russiske Hovedeskadre fra
Reval. Det var altsaa af største Vigtighed at komme først i
Søen men at negynde Operationerne med at angribe den i de
danske Farvande værende Eskadre mente man vilde være
betænkeligt. Vistnok havde Krigen med Danmark været Kong
Gustaf til største Nytte som Løftestang for den nationale
Stemning, men nu, da den var vakt, ønskede han selvfølgelig kun at kæmpe med Rusland alene. Danmark paa sin
Side ønskede kun Fred, men Hensynet til Rusland, der absolut vilde drive Danmark frem, lagde den danske Politik
mange Hindringer i Vejen. For at berolige den mægtige
Forbundsfælle havde man derfor i Danmark udrustet en
Eskadre paa 11 Linieskibe, der skulde garantere Russerne
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mod Angreb i de danske Farvande. Ved et Angreb maatte
Svenskerne altsaa regne med disse 11 Linieskibe, der udgjorde en fortrinlig og velorganiseret Styrke. Man opgav
derfor Tanken for ikke at bringe Freden med Danmark i
Fare, og yderligere lykkedes det at bilægge den saakaldte
"Benzelstjernaske Sag". Denne havde Navn efter en svensk
Søofficer, Benzelstjerna, der opholdt sig i København, hvor
han i Forstaaelse med Gustaf III havde lejet et Koffardiskib
med det Formaal, ved at stikke Ild paa dette, at opbrænde den
i Havnen indefrosne russiske Eskadre. KofIardiskipperen forraadte imidlertid Planen, og Benzelstjerna arresteredes. Han
frigaves dog 1796.
Det lykkedes imidlertid ikke den svenske Hovedflaade at
komme først i Søen. Tværtimod var den russiske Hoved- og
Skærgaardsflaade begge formerede, inden Svenskerne °/1 var
rede, og de havde endog opereret paa Finlands Kyster. Ved
at detachere en Styrke til Halvøen Porkkala havde de fuldstændig afbrudt den indenskærs Forbindelse mellem Stockholm og Sveaborg, og den svenske Skærgaardsflaade havde
ikke, trods gentagne Angreb, formaaet at fordrive dem. Ligesom Hangoudde, der denne Gang var befæstet og derfor ikke
blev Genstand for Angreb, var Porkkalahalvøen et Punkt,
der kun kunde omgaas i dybt Vand. Hovedflaadens Nærværelse var derfor absolut nødvendig, og den opfordredes
ogsaa paa det kraftigste af Gustaf II til at erhverve sig Herredømmet i Finske-Bugten. Efter en Del Tøven af forskellige
sekundære Hensyn begav Flaaden sig ogsaa paa March og
mødte den russiske Flaade i et uafgjort Slag søndenfor
Øland.
Slaget ved Øland 26/7 t 789.
Den svenske Flaade talte 21 Linieskibe og 8 svære
Fregatter (i alt 1736 Kartoner) under Kommando af Storadmiral Hertug Karl (Stabschef: Kontreadmiral Norden-
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skjold, Eskadrechefer: Kontreadmiral Liljehorn og Ofverste Modee). Den russiske Flaade under Admiral Tchitchagow talte 20 Linieskibe med i alt 1498 Kanoner.
Svenskerne kom for en vestlig Brise styrende SO i
Frontorden, naturlig Orden dog med venstre Fløj et Par
Streger tilbagetrukken, da Russerne observeredes forude
styrende en nordlig Kurs. Svenskerne drejede straks til
Vinden over Stb. og kom altsaa i Kølvandsorden, omvendt Orden. Mod AfLen var Flaaderne paa Parallelkurser
men holdt gaaende Natten over for smaa Sejl, til Hertug
Karl næste Morgen gav Signal til at holde af. Den agterste
svenske Eskadre (Liljehorn) var i Nattens Løb sakket
noget, og da Russerne ikke oppebiede Angrebet men
holdt lidt af, kom den ikke i Angreb. Hertil bidrog Liljehorn selv i høj Grad, idet han spildte Tiden paa at rangere sin Eskadre i Stedet for at lade hvert Skib gøre sit
bedste. Resultatet blev, at kun Avantgarden og Centrum
kom i Engagement, der oven i Købet kun blev kortvarigt,
da Tchitchagow vedblev med at holde af. Trods Flaadechefens Signaler lykkedes det ikke at faa Liljehorn i Engagement, hvorfor den svenske Flaade henimod Aften
ophørte med Afholdningen og drejede til Vinden. Liljehorn blev arresteret efter Kampen og sat for en Krigsret, der dømte ham til Døden. Kongen formildede dog
Dommen til Landflygtighed med Pension, og det er aldrig
lykkedes at opklare Grundene til Liljehorns Opforsel.
Liljehorn havde været en af Kongens ivrigste Tilhængere
ved Sikkerhedsaktens Gennemførelse i Foraaret og var
derfor upopulær hos de andre med Adelens Anskuelser
sympatiserende Skibschefer; dette har muligvis givet sig
Udslag i Vrangvilje fra deres Side overfor ham, men lige
saa meget maa Grunden sikkert søges i Uduelighed hos
Liljehorn, idet denne ikke havde været til Søs i de sidste 20 Aar.
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I flere Dage manøvrerede de to Flaader imod hinanden, uden at det lykkedes Svenskerne at bringe Russerne til Kamp; endog endte de ved Vindspring med at
komme i Læ. Tchitschagow undgik med Vilje et Engagement, da han vilde give den i de danske Farvande værende russiske Eskadre Tid til at komme op. Da Vinden faldt gunstig for denne Eskadre, og da Tchitchagow
stadig fulgte Hertugens Manøvrer uden at give sig nogen Blottelse, lykkedes det ogsaa de to russiske Eskadrer
at iværksætte Foreningen, hvorfor Svenskerne faldt tilbage paa Karlskrona. De forenede russiske Eskadrer, der
nu talte 31 Linieskibe, krydsede udenfor Karlskrona til
Begyndelsen af August, da de afgik til Finske-Bugten. Den svenske Hovedflaade kom - naar undtages et kort
Kryds i Oktober - ikke mere ud. Sygeligheden havde grebet forfærdelig om sig, og Aanden i det stærkt oppositionelile Officerskorps var yderlig slet. At Skylden for den uafgjorte Kamp ved Øland hviler paa Liljehorn, maa vel anses
for givet, men Tchitchagows Manøvrer var ogsaa vel afpassede efter hans strategiske Maal, Foreningen mellem de to
Eskadrer. Saa snart de to russiske Eskadrer var forenede,
traadte Svenskernes Underlegenhed i Vejen for en afgørende
Kamp, oven i Købet med allerede stærkt svækkede Besætninger paa Grund af Epidemier paa svensk Side. Den naturligste Fremgangsmaade, et Angreb paa den vestligste russiske Eskadre, var som før nævnt ikke tilraadelig, saa længe
den opholdt sig i de danske Farvande, og naar den først var
kommen udenfor disse, faldt Fordelene herved delvis bort,
da Tchitchagow stadig fulgte Hertugen paa nært Hold.
Russerne havde nu aldeles frie Hænder i Finske-Bugten,
og i øvrigt havde de som før omtalt været paa Færde her før
Svenskerne og derved opnaaet store Fordele. Deres Position
ud for Porkkalahalvøen havde dels forhindret SkærgaardsNordens Søkrlgs hlstorie.
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flaaden fra Stockholm i at forene sig med Sveaborgafdelingen og dels stoppet Transporter ad Søvejen til den svenske
Operationshær ved Kymenefloden. For dog at støtte dennes
Fremrykning samledes imidlertid saa mange Skærgaardsfartøjer som muligt ved Kymeneflodens Munding, medens
Stockholmereskadren søgte at holde Russerne Stangen i Farvandet Vest for Porkkalahalvøen.
Imidlertid havde Russerne trukket store Forstærkninger
til sig og gik, da de følte sig tilstrækkelig stærke, angrebsvis
til Værks mod den svenske Skærgaardseskadre, der blev slaaet
i Farvandet søndcnfor Kymenefloden.
lste Slag i Svensksund 24 / 7 1789 (se Plan 11).
Den svenske Styrke talte 49 Skærgaardsfartøjer af alle
Typer (med i alt 686 Kanoner) under Kommando af Admiral Ehrensvård. Styrken havde dannet Linie tværs
over Farvandet, men paa Grund af et Forbud fra Kongen
havde Ehrensvård ikke naaet at lade Løbet NO fra effektivt forsænke. '"/ 1 angreb Russerne med lo Eskadrer. Den
ene Eskadre, 20 Fartøjer (med i alt 404 Kanoner), angreb
SV fra men blev slaael tilbage, den anden Eskadre, 66
Fartøjer (med i alt 879 Kanoner), angreb samtidig under
Prinsen af Nassau-Siegens Anførsel NO fra. Denne sidste Styrke stoppedes dog i længere Tid af passive Forhindringer og svenske Fartøjer, men da den endelig kom
igennem, tvang den Ehrensvård til at gaa tilbage trods
et glimrende Forsvar. Svenskernes Tab var store - 8
større Skærgaardsfartøjer og mange Transportfartøjer - ,
Russerne mistede kun to mindre Fartøjer, men mange af
de andre havde lidt alvorlig Skade. Skylden for det uheldige Udfald af Kampen laa baade hos Ehrensvård og Kongen og var væsentlig foranlediget af den altfor sene Retræte. Kongen selv overværede Kampen fra Land, og hans
Befalinger bar en Del af Skylden, men Ehrensvard - den

svenske Skærgaardsflaades højtfortjente Skabers Søn _
var saa nedtrykt over Nederlaget, at han nedlagde sin
Kommando. Den i Forvejen ikke lovende Landkrig truede nu ganske med
at gaa Svens~erne imod, og Russerne tilsigtede endog Landgangsforsøg .1 Svenskernes Ryg, hvad Situationen til Søs gav
dem Magt til. Med denne Mulighed for Øje gik Hæren tilba~e, og snart gjorde Vinteren Ende paa begge Parters Operationer.
Den samme Uvirksom.hed, der havde raadet paa den svenske. Ho~edfla~de, raadede i øvrigt ogsaa paa den russiske, og
Ep1dermer gJorde ligeledes her lyst blandt Besætningerne.
Selv om Flaadens Kampkraft var formindsket gennem Tabene
i de forskehlige anførte Kampe, havde den dog hævdet Herredømmet i Finske-Bugten og holdt Porkkalastillingen bl. a.
mod et af en mindre svensk Eskadre paa 3 Linieskibe og
3 Fregatter forsøgt Angreb. Ved Begyndelsen af November
var der stille paa alle Kamppladser til Søs og til Lands
Dette Aar havde saaledes atter været uheldigt for Svenskerne, og kun Russernes Mangel paa Udnyttelse af deres
Fordele havde hindret større Nederlag. Hovedgrunden var
naturligvis, at Svenskernes Forsøg paa at tilkæmpe sig Herredømmet til Søs var glippet. Ganske vist gjorde den svenske Skærgaardsflaade intet alvorligt Forsøg paa at fordrive
Russe:ne fra Porkkalahalvøen, men selv om dette var lykkedes, vilde Svenskerne dog ikke have været i Slanii til at holde
denne Stilling overfor den russiske Hovedflaade, der kunde
retablere Besættelsen af den nævnte Stilling. Dog burde Fordelen ved at forene de to Skærgaardseskadrer have tilskyndet dem m et Angreb paa Russerne.
Trods alt havde Svenskerne alligevel hverken til Lands
eller til Vands lidt noget Tab !lf Betydning og for saa vidt vist,
at de kunde staa sig mod Russerne. Dette var jo dog imid~
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lertid langtfra Maalet, og belært af de to sidste Aars Erfaringer anspændte Svenskerne nu alle Kræfter til et afgørende
Angreb det kommende Aar.
1790

Hovedpunktet i dette Aars Krigsplan blev da et Angreb
paa St. Petersborg. Ganske vist var Byen bedre beskyttet
end i 1788, men et Angreb vilde dog - om det da ikke kom
for sent - have gode Chancer for at lykkes. Først og fremmest var dog Herredømmet paa Søen uafviselig nødvendigt,
og dette erkendte Svenskerne ved at sætte alle Kræfter ind paa
Udrustningen af en saa stor Flaade som muligt og paa at
faa denne tidligere ud end Russernes. Denne sidste Opgave
lettedes i høj Grad ved den Omstændighed, at Karlskrona er
14 Dage tidligere isfri end de russiske Krigshavne. Ti1 Lands
skulde Operationerne dels vildlede, dels binde de russiske
Stridskræfter ved Grænsen; naar Flaaden da havde løst sin
Opgave, skulde Opmarchen mod St. Petersborg fin9e Sted
over de to Fæstninger Frederikshamn og Viborg, der dog ·
først skulde erobres.
.
De russiske Søstridskræfter laa dels i Reval, dels i Kronstadt, og Maalet, at hindre deres Forening, naaedes bedst
ved at rette et overraskende Angreb paa den kun af en halv
Snes Linieskibe bestaaende Styrke i Reval. Tilmed brød jo
som nævnt Isen senere op her end i Karlskrona. Men i Begyndelsen af Marts rettede 4 svenske Krydsere et over~a skende Angreb mod _Rågervik (Baltischport), og dette bevirkede' skønt dristigt og heldigt udført, netop, at Russerne
kom, paa deres Post. Da den svenske Hovedflaade, 21 Linieskibe og 6 svære Fregatter (med i alt 1580 Kanoner) under
Hertug Karl (Eskadrechefer: Modee og Leijonanker, Stabschef: Nordenskjold), 12/ 8 ankom ud for Reval, havde Russerne faaet Tid til at udlægge en Defension. I 3 Linier laa
10 Linieskibe og 15 Fregatter, Bombarderfartojer o. ·l. paa
Reden , og alene lste Linie, der bestod af alle Linieskibene,

talte 804 Kanoner. Kommandoen førtes af Admiral Tchitchagow, hvis Flag vajede fra Tredækkeren "Rostislaw".
Slaget ved Reval 13/ 6 1790 (se Plan 9).
Ifølge den af Hertugen før Angrebet givne Disposition
skulde Skibene i Kølvandsorden staa Revalbugten ind,
prisende luv Side og styre paa Fjendens nærmeste Fløj.
Saa snart de tre forreste Skibe var komne i Kamp, skulde
de nærmest følgende dublere de saaledes engagerede Skibe helst 2 a 3 mod 1 - , og saaledes skulde Angrebet fortsættes ned ad Fjendens Linie. Fregatterne skulde dels assistere, dels langskibs beskyde de angrebne Russere. Selve
Angrebets Udførelse i sine Detailler overlades 'til Chefernes
Skøn, og disse skulde saaledes tage Bestemmelse, om der
skulde ankres. De mindre Skibe skulde anvendes til
Mærkefartøjer for Grundene paa Siderne af Indsejlingen.
Udførelsen af Angrebet kom dog i meget væsentlig Grad
til at afvige fra Planen.
13
/ • om Morgenen stod den svenske Flaade for en stiv
vesllig Kuling ind østenom Ragnildgrunden, der imidlertid blev taget saa klos, at et Linieskib kom fast. Vinden
friskede uheldigvis mere og mere, og kort efter kom endnu
et Linieskib fast paa Wolføens Nord-Grund. Om Bord i
Flaadeilagskibet paatænkte man at opgive Angrebet;
Stabschefen, Kontreadmiral Nordenskjold, sams'temmede
dog ikke heri og beordrede det gennemført•) til Trods
for, at Skibene ikke kunde rebe i det trange Farvand.
Russernes Linie laa imidlertid saaledes, at den ikke
kunde omgaas, og de forreste Skibschefer paa svensk Side
opgav dels herfor, dels paa Grund af det haarde Vejr,
Tanken om Ankring og defilerede kun forbi Fjendens
Linie. Da Kulingen var vokset til en halv Storm. skete

•

•) Om Kommandoforholdene, se Side 309.
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denne Defilering med rivende Fart og indskrællK.edes for
de flestes Vedkommende tilmed kun til en Afholdning
med umiddelbart derpaa følgende Tildirejning ud for den
russiske Linies Midte. Under saadanne Forhold tilføjedes
der ikke Russerne blot nævneværdig Skade, hvorimod
Svenskerne led meget, dels af Russernes Ild og dels af det
overhandige Vejr. Et svensk Linieskib mistede saaledes
begge Stængerne, maatte ankre og stryge.
Paa en lille Fregat havde Storadmiralen - i Henhold
til Kongens udtrykkelige Ordre - overværet Kampen, og
han gav nu, da over Halvdelen af Flaaden havde passeret den russiske Linie, Ordre til at afbryde Kampen.
De opsejlende Skibe kovendte da og stod ud, men det
paa Ragnildgrunden staaende Llnieskib kom først flot
ved Midnat, det paa Wolføen maatte brændes. Hertugens
eget Fartøj, der trods hans Fraværelse førtes i Kamp
med Storadmiralflaget vajende, var nær blevet Fjendens
Bytte. Skibet fik Rorhavari og svær Skade paa Forrejsningen, saa at Forsejlene ikke kunde brases men kom
bakke ved Anluvningen med det Resultat, at Skibet fik
Sakning. Herved drev det ned til kun en halv Snes Meter af Fjenden, kom først i yderste Øjeblik atter under
Kommando og luvede til. Chefen var imidlertid bedøvet
af nedstyrtede Dele fra Rejsningen, saaledes at han ikke
kunde føre Kommandoen, og ved den voldsomme Anluvning krængede Skibet saa haardt over, at Vandet trængte
ind paa underste Batteri. Kun Batterichefens Aandsnærværelse ved at faa Portene lukkede reddede Skibet.
Svenskerne mistede saaledes 2 Linieskibe og 132 døde
og saarede; desuden havde saa godt som alle Skibene større
Havarier. Russerne havde kun 35 Mand døde og saa'i"ede
og faa Havarier paa Skibene. Lige saa rigtig som Angrebsdispositionen var den
minder meget om Nelsons ved Aboukir -, lige saa urigtigt
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var det at gennemføre den under det overhandige Vejr. Muligvis kunde i bedre Vejr Russernes luv Fløj været omgaaet,
men i den haarde Kuling var det umuligt at bringe Skibene
i gunstigere Positioner, og det førende Skib opgav da ogsaa
rigtigt nok ethvert Forsøg herpaa. Saaledes som Slaget faldt
ud, var det meget uheldigt for Svenskerne og blev endnu
uheldigere ved de senere trufne Dispositioner. Der kunde
nemlig synes al mulig Grund til at genoptage Angrebet, men
der blev intet Forsøg gjort herpaa. Svenskerne blev ganske
vist liggende for Reval fil 2 4./5 men afgik saa østerpaa, saaledes at den i Mellemtiden sejlfærdige russiske Eskadre 3 / 7
kunde følge efter.
Det var naturligvis ganske urigtigt at efterlade en saa
stærk, fjendtlig Eskadre i sin Ryg, men Afsejlingsordren
kom fra Kong Gustaf og maatte adlydes. Den var i øvrigt
begrundet paa den svenske Skærgaardsflaades Manøvrer.
Denne, der i Vinterens Løb ved Nybygninger var bragt op
paa en betydelig Styrke, havde ogsaa dette Aar naaet at
komme i Virksomhed før Russ~rne og var, medens de ovenfor beskrevne Begivenheder stod paa, i fuld Gang med at
samles i de finske Skær. Allerede 1 / 5 var saaledes Sveaborgdivisionen løbet ud, og den 15/ 5 og 19/ 5 havde den rettet to
Angreb paa Frederikshamn og den der liggende underlegne
russiske Division af Skærgaardsflaaden. Russerne led ganske vist store Tab, men Fæstningen holdt sig dog, og 25 / 5 gik
Svenskerne under Kongens personlige Ledelse videre østerpaa, ladende Frederikshamn og Resterne af den russiske Division ligge. Samtidig havde Kongen sendt Ordre til Hovedflaaden om at støde til Skærgaardsflaaden, hvilket ogsaa
skete 31 / 5 • Hertug Karl fik straks Ordre til at angribe den
russiske Kronstadteskadre, hvis Udrustning Russerne af al
Magt havde f.remskyndet, saaledes at den nu var stukket i
Søen. Alt imens samlede Kong Gustaf Skærgaardsflaaden
i Bjorkosund 'til det paatænkte Angreb paa St. Petersborg.
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Slagene i Kronstadtbugten 8 / 6 og 4/ 6 1790.
Den svenske Flaade talte 21 Linieskibe og 8 Fregatter
(med i alt 1722 Kanoner); den russiske, der kommanderedes af Viceadmiral Kruse (Eskadrechefer: Suchatin og
Povalishin), talte 17 Linieskibe og 9 Fregatter (med i alt
1614 Kanoner). Begge Flaademe laa efter flere Manøvrer 3 / 8 for en ostlig Brise nordover mod Bjorko, den russiske til Luvart. Russerne holdt af og angreb, men deres
Arrieregarde kom senere i Angreb end de andre og faldt,
da den endelig kom paa Skudafstand, længere i Læ, hvorved der opstod et Hul ud for det svenske Flagskib. Chefen
for dette turde ikke tage Initiativet til et Gennembrud men
bad ved Fartøj Flaadechefen, der som tidligere befandt
sig udenfor Linien, om Tilladelse. Hermed gik den gode
Chance tabt, idet Russerne benyttede denne Tidsfrist til
at bugsere deres Skibe paa Plads igen. Kl. 8 F. M. ophørte Kampen, ved at Russerne holdt til Vinden.
Begge Flaader vendte nogen Tid efter og stod sydpaa,
men da Vinden i Løbet af Dagen sprang om til Vest, benyttede Svenskerne straks Luven til at angribe. Russerne
holdt imidlertid langsomt af for al trække Svenskerne ind
i Kronstadtbugten. Hensigten hermed var ikke alene at
faa Fjenden ind i det snævre Farvand men ogsaa at opholde ham til Revaleskadrens Ankomst. Hertug Karl,
der indsaa delle, holdt derfor til Vinden og besluttede
foreløbig kun at observere Fjenden. Denne Beslutning
fik han dog ikke Lejlighed til at udføre, idet Kongen om
Aftenen - med en Jagt ført af den senere saa bekendte
engelske So officer, Sidney Smith - gav Hertugen Ordre
til at søge et afgørende Angreb.
Efter at have sendt Forpostkrydsere ud mod den frygtede Revaleskadre - om hvilken Hertugen kun vidste,
at den havde været sejlklar siden 1 / 8 - , gik Svenskerne
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derpaa tidlig om Morgenen 4 / 8 frem til Angreb. Vinden,
der først havde været østlig og forhindret Angrebet, var
falden SVlig, men ej heller denne Gang lykkedes det at
tvinge Russerne til Slag. Manøvrerende over forskellige
Bove udspandt der sig vel korte Kampe, men inden noget videre Resultat kunde opnaas, trak Russerne sig ud
af Kampen. Svenskerne maatte saaledes efterhaanden
tænke paa at afslutte Kampen, men forinden ankom de
svenske Krydsere til Hovedstyrken med Melding om Revaleskadrens Opsejling. Svenskerne holdt paa denne Efterretning straks ud ad Kronstadtbugten for at gøre sig
rede til at angribe. Angrebet syntes at have Chance for et
heldigt Udfald, da Revaleskadren havde lagt bi, og da de
to russiske Eskadrer endnu ikke havde set hinanden, grundet paa Dis og paa, at Kronstadteskadren ikke kunde
følge Svenskerne i Sejlads. Natten mellem den 5te og 6te,
inden Angrebet var paabegyndt, fik Hertugen imidlertid
Ordre til at løbe ind i Viborgbugten med hele sin Styrke,
og denne Ordre udførtes i Løbet af 0/ 8 •
Admiral Kruses defensive Taktik havde saaledes ført
Russerne til Maalet, og efter Foreningen var den russiske
Flaade den svenske meget overlegen. Det var nærmest
Farvandshensyn, der havde bevirket, at Svenskerne ikke
kunde tvinge Russerne til Slag og ikke kunde udnytte
deres langt større Kampkraft. Fejlen ved at lade Revaleskadren ligge i Ryggen paa sig viste sig nu i skarp Belysning, men alt dette var intet imod den Fejl, som Kongen begik ved at beordre Flaaden ind i Viborgbugten.
Den udsattes her for en Blokade af den langt overlegne
russiske Styrke i en Bugt, hvor tilmed hele Kysten var i
Fjendehaand. Langt rigtigere var Hertugens Plan at
lade Flaaden tage Post bag Asposkærene og beordre Skærgaardsflaaden herhen fra Viborg, idet denne sidste kunde
marchere Vejen indenskærs.

338
Hele Angrebsplanen mod St. Petersborg var i Virkeligheden uigennemførlig fra det Øjeblik, hvor de to russiske
Eskadrer iværksatte deres Forening. Taktisk interessant
er de to nysnævnte Slag ved Udskillelsen af en flyvende
Fregateskadre paa begge Sider til at virke mod svage
Punkter af den fjendtlige Linie. Paa Grund af den vigende Taktik, Russerne brugte, fik de dog ingen nævneværdig Anvendelse. Absolut uheldigt viste sig den svenske Flaadechefs Overværelse af Kampen i en Fregat;
skulde denne Post have nogen Fordel, maatte Signalvæsenet være paa et ganske anderledes højt Standpunkt, end det var. Indløbet til Viborgbugten - mellem Krosserort og Biskopso - deles af Salvorskærene i lo Løb; et søndenom Skærene - 3 Sml. bredt - og et nordenom Skærene - knap 1
Sml. bredt. Desuden findes et tredie Løb, Bjorkosund, der
paa det smalleste Sted kun er ½Sml. bredt, og som gaar mellem
Biskopso og Bjorko paa den ene Side og Fastlandet paa den
anden Side.
•
Den svenske Flaades Hovedstyrke laa i en vinkelbøjet
Linie fra Salvorskærene til Biskopso med en mindre L_inieskibsstyrke ved det nordlige Indløb; i Bjorkosund, skudt
frem til Koivist, laa Skærgaardsflaaden. Den russiske Flaades Hovedstyrke laa ligeledes paa en vinkelbøjet Linie fra
Krosserort til Biskopso (altsaa fra Repie til Vasikasari men
sønden- og vestenfor Salvorskærene), mindre Fregatstyrker
var skudt frem til Pensarskærene i Syd og Pitkopas i Nord,
(altsaa bag ved Linien). Den russiske Skærgaardsflaade, forstærket med nogle Linieskibe og Fregatter, var under Formering i Umajocki Bugten; en mindre Styrke laa desuden i
Ryggen paa Svenskerne ved Trångsund, og trods ihærdige
Forsøg var det ikke lykkedes at fordrive denne.
Fra •; . til 3 / 7 laa den svenske Flaade indesluttet. For-
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søgene paa at faa Forbindelse med Land strandede, saa at
Van<µylduing blev umuliggjort, og da Provianten sluttelig
var ved at slippe op, medens Russerne - særlig Skærgaardsflaaden - forstærkedes Dag for Dag, var Tiden inde, hvor et
Udbrud blev en Nødvendighed.
Forceringen ud fra Viborgbugten 3 / 7 1790 (" Viborgska gatloppet") (se Plan 10) ..
De overfor hinanden staaende Stridskræfter var meget
betydelige. Svenskerne havde 21 Linieskibe, 13 Fregatter,
3 Avisoer og 1 Brander (med i alt 1720 Kanoner); hertil
kom desuden Skærgaardsflaaden med 282 større og mindre Fartøjer (i alt over 3000 Stykker Skyts) med en Besætning af ca. 24000 Mand (hvoraf dog ¾ var Landtropper). Overkommandoen førtes af Kong Gustaf personlig.
Russerne under Admiral Tchitchagow havde 30 Linieskibe, 20 Fregatter (med i alt 2850 Kanoner) og Skærgaardsflaaden under Prinsen af Nassau-Siegen paa ca.
100 Far'f.øjer foruden Detachementet i Trångsund, der talte
42 Fartøjer.
Planen til Udbruddet blev nøje udarbejdet i den svenske Flaades Stab, og Tanken var at bryde ud igennem
Krosserort Løbet. Først efter lange Overvejelser var man
gaaet til at vælge dette Løb. Kongen var stemt for el Udbrud gennem Bjorkosund, men dette blev opgivet, fordi
man efter Udbruddet stod østenfor Fjendens Hovedstyrke, og fordi Flaaden ikke vilde kunne udfolde sig i
det snævre, muligt forsænkede Farvand, der tilmed
kunde flankeres fra Skyts i Land. Planen for Udbruddet
ad Krosserort Løbet var fremsat af den 19aarige Flaadeadjudant Gustaf af Klinl, og et vigtigt Punkt i den var,
at Skærgaardsflaaden efter Udbruddet kunde bryde af og
søge indenskærs.
1
/ , om Morgenen laa alle de svenske Skibe klare, Sej-
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lene var beslaaede med Stutgarn og Ankrene hevne kort. Efter at en Division Kanonbaade havde angrebet Russerne gen- '
nem Løbet mellem Torsari og Biskopso for derved at bo~tlede Opmærksomheden, skoddede Linieskibet "Gustaf III"
sine Mærseskøder for som Signal til at lette, og med Linieskibet "Dristigheten" (Ofverste von Puke) i Spidsen stod
Eskadrerne ned mod Løbet. Vinden var frisk SO, og i
Ildlæ af Hovedflaaden gik alle Skærgaardsfartøjerne ført
af Hemmemaen "Styrbjørn" (Ofversteløjtnant von Stedingk). Et Linieskib kom efter Letningen fast paa Salvorskærene og maatte efterlades.
Kl. 71 Morgen passerede "Dristigheten" Krosserort og
stod ned imod de 5 russiske Linieskibe, der laa paa Post
der. Disse laa saa klos til hinanden, at der knap var
Plads til al bryde igennem, men "Dristigheten" og "Styrbjørn" satte Kursen tværs igennem Linien og iværksatte
heldigt Gennem.bruddet. Svenskerne log meget ringe Skade,
hvo1iimod de midterste russiske Linieskibe blev ganske
sammenskudte. Fregatstyrken ved Pitkopas passeredes
ligeledes uden Uheld, og Udsigterne til et heldigt Gennem.brud syntes allerede særdeles lovende, da et uforudset Tab pludselig forandrede hele Situationen. Ifølge
Dispositionen skulde de ved Krosserort liggende svenske
Linieskibe indtage Post som de sidste i Linien og var
netop i Færd dermed, da den allerede antændte svenske
Brander ved Uagtsomhed drev ind i den manøvrerende
svenske Linieskibsklynge. Linieskibet "Enigheten" kolliderede herved med en Fregat; begge kom i Brand og
sprang i Luften efter den heltemodigste Udholdenhed fra
,,Enigheten"s Chef, Major Feiffs Side. I Krudtdampen,
Brandrøgen og den uundgaaelige Forvirring ragede ikke
mindre end 3 Linieski.be og 6 Fregatter og mindre Skibe
paa de omkringliggende Grunde, Pensar, Passalodi og
Repie.
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Den russiske Flaade blev til Trods for, at den laa
ganske klar til at lette, aldeles overrasket over Svenskernes Ud.brud. Tchitchagow syntes at have betragtet det
som en Finte og .beordrede kun nogle af Linieski.bene op
til Krosserort. Da det blev ham klart, hvad det drejede
sig om, gik han under Sejl med Flaaden. Før Kl. 10 tog
Jagten imidlertid ikke sin Begyndelse, og da var Svenskerne et godt Stykke i Forhaanden; Kl. 12 Middag var
de allerede ved Vidskar, hvor Skærgaardsflaaden brød af
og fortsatte indenskærs. Hovedflaaden satte Kursen mod
Hogland, men paa Marchen indhentede de forreste russiske Linieskilie de agterste svenske og erobrede et af
disse. Jagten fortsattes Natten over, men Russerne sejlede sig for meget i Læ, saaledes at Svenskerne med Tabet
af endnu et Linieskib lykkelig slap ind til Sveaborg, hvor
Flaaden ankrede paa Yderreden 4 / 7 om Morgenen. Da
Skærgaardsflaaden brød af ved Vidskar, blev den angrebet af den ved Pitkopas liggende russiske Fregatstyrke.
En Mængde svenske Fartøjer blev tvungne til at stryge.
Russerne kunde imidlertid ikke .besætte alle Priserne,
hvorfor største Delen af dem undslap. Til yderligere Held
for Svenskerne fik tilmed de russiske Fregatter om Eftermiddagen Signal om at slutte sig til Flaget, hvorved bl.
a. Kong Gustaf, der befandt sig i en hurtigsejlende Jagt,
i sidste Øjeblik undgik Opbringelse.
Svenskerne mistede saaledes alt i alt 7 Linieskibe (2
erobrede, 4 grundstødte, 1 sprængt i Luften), 3 Fregatter,
7 Galejer, 14 Kanonbaade og 30 'rransportfarløjer samt
over 6000 Mand døde, saarede og fangne. Russerne mistede ingen Skibe, men en Del af dem havde saa svære
Havarier, at de maatte kasseres. Deres Tab var ca. 4000
døde og saarede.
De svenske Tab var saaledes meget betydelige, men
dette skyldtes egentlig .kun Uheldet med Branderen ved
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Krosserort. At overhovedet Udbruddet fik et saa heldigt
Udfald, skyldtes den klare og rigtige Plan samt Cheferne
for de førende Skibe, Puke og Stedingk, der med sjælden
Koldblodighed førte Flaaden gennem det farlige og delvis
ukendte Farvand. Russernes nølende Optræden var ogsaa en Følge af den vel lagte svenske Plan. Desuden
havde de begaaet den Fejl ikke at have en Fregatstyrke
bag Linien for at forstærke dennes svage Punkter; Russerne manglede ingenlunde Fregatter hertil, og i Stedet
for at stationere dem ved Pensari og Pitkopas burde de
have ladet dem holde gaaende for Sejl eller i alt Fald have
ladet dem ligge mere klar, end de gjorde. Eksemplet hertil kunde Russerne have taget fra Svenskerne, hvis Fregatstyrke netop var posteret bag Linien. Den svenske Hovedflaade var vel undsluppen Tilintetgørelse men kunde ikke undgaa at blive fordømt ti_l Uvirksomhed, da den overlegne russiske Flaade straks etablerede
Blokade. Skærgaardsflaaden samledes imidlertid i Svensksund og fik her snart betydelige Forstærkninger, idet de paa
den finske Kyst stationerede . Kanonbaade, der ikke havde
været i Stand til at forcere Blokaden ind til Viborgbugten,
havde begivet sig her hen.
Den russiske Skærgaardsflaade havde paa sin Side givet
Svenskerne rigelig Tid til at samle sig. I Stedet for at gøre
energisk Jagt paa de spredte Svenskere, havde den efter Forceringen af Bj6rk6sund spildt Tiden med at erobre de grundstødte svenske Linieskibe. Da den efter at have trukket Forstærkninger til sig fra Trångsund og Frederikshamn gik mod
Svenskerne, havde disse faaet Tid til at indtage en overordentlig stærk Position. Den paafølgende Kamp blev da
ogsaa et fuldstændigt Nederlag for Russerne.
2det Slag i Svensksund 9/ 7 1790 (se Plan 11).
Da Svenskerne - efter Kongens bestemt udtalte Ønske
- havde besluttet at holde Stand ved Svensksund, talte

deres Styrke 196 Fartøjer (Hemmemaer, Turumaer, Udemaer, Galejer, Kanonbaade, Flydebatterier og Bombarderfartøjer) med i alt ca. 1200 Kanoner. Kong Gustaf
ove1tog selv Kommandoen med Ofverste Cronstedt som
Stabschef. Medens der til Forsvar af det nordlige Indløb
detacheredes 1 Turuma og 34 Kanonbaade, lagdes Hovedstyrken - 4 Turumaer og Udemaer med 33 Galejer og
Kanonbaade - fra Kråkskar til Sandskar. Turumaerne
og Udemaerne fortøjedes med Bredsiden mod Løbet, Rofartøjerne i Mellemrummene. Vinkeh-et paa Hovedlinien
laa højre Fløj fra Kråkskar til Musalaholmen og bestaaende af 61 Kanonbaade, medens venstre Fløj laa fra
Sandskar til Kutsalo vel dækket af Smaaskær og Holme
og bestaaende af 44 Kanonbaade. Bombarderfartøjerne
laa bag Sandskar.
Den russiske Styrke under Prinsen af Nassau-Siegen
talte ca. 150 Fartøjer, men flere af disse var Fregatter eller
større Skærgaardsfartøjer, og hele Styrken førte i alt ca.
1500 Kanoner, saaledes at der var en ikke ubetydelig Overlegenhed paa russisk Side.
Belært af Erfaringen fra den sidste Kamp samme Sted
opgav Prinsen af Nassau ethvert Forsøg paa at forcere det
nordlige Løb men stod 0 / 7 om Morgenen med sin Styrke
formeret i 3 Kolonner sydfra ind imod den svenske Forsvarslinie. Vinden var frisk SV og friskede · i øvrigt stærkt
op ad Dagen. KI. ·9 angreb lste Kolonne (ca. 50 Fartøjer)
Svenskernes højre Fløj, hvorefter 2den Kolonne (ca. 45
Fartøjer) svingede op imod venstre Fløj. Til sidst angreb
3die Kolonne ,-- alle de svære Skibe - det svenske Centrum.
Kampen paa højre Fløj faldt snart ud til Svenskernes
Fordel, Russerne veg, og Forfølgelsen begyndte. • Dette
skete omtrent paa samme Tid, som det russiske Centrum
førte Angrebet op mod det svenske Centrum. Herved kom
det russiske Centrum i en farlig Krydsild, og da Russernes
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venstre Fløj atter forsøgte at gaa frem, sloges den yderligere tilbage. Ej heller Angrebet paa Svenskernes venstre Fløj lykkedes for Russerne; Svenskerne gik ogsaa
frem her nordenom Lachmasari og truede med et Flankeangreli, som Russerne havde Vanskelighed ved at parere
paa Grund af de mange Skær. Herved var den russiske
Hovedstyrkes Skæbne givet. Mange af Skibene strøg ganske vist først efter et glimrende Forsvar - , og Retræten tiltraadles overalt ved 7 Tiden om Aftenen. Da Vinden stadig holdt sig i SV, kunde mange af Skibene ikke
komme ud, og da det blev lyst næste Morgen, kunde Svenskerne gaa frem paa alle Punkter og erobre et meget betydeligt Antal Fartøjer.
•
Russerne led saaledes et afgørende Nederlag. I alt mistede de over 60 af deres Fartøjer - hvoraf Svenskerne
erobrede over Halvdelen - , og blandt disse var 10 større
Skærgaardsfartøjer og Fregatter samt over 7000 Mand, af
hvilke over 6000 toges til Fange. Svenskerne mistede 1
Udema og 3 Kanonbaade samt 304 døde og saarede.
Det var sikkert et stort Vovestykke af Kong Gustaf at
holde Stand i Svensksund langt fra Hovedflaaden og i en
Stilling, der let kunde blokeres. Resultatet blev imidlertid overraskende godt og skyldtes først og fremmest den
fortrinlige Fordeling af Stridskræfterne. Mulig var højre
Fløj noget for svag, da den var Stillingens lettest angribelige Punkt. Dette erkendte Russerne imidlertid ikke, og
heri laa en af Aarsagerne til Nederlaget. Paa denne Fløj
burde alle Kræfter været sat ind, og særlig burde Sejlfartøjerne med den friske Brise, der gav den store Fordele
overfor Kanonbaadene, have turneret denne Fløj i Stedet
for at sættes ind mod Hovedstyrken endog paa et sent
Tidspunkt. Mulig burde ogsaa en Diversion været foretaget mod det nordre Indløb. Saaledes som Angrebet faldt,
kunde de der posterede svenske Stridskræfter, der ingen
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Modstandere havde, gribe ind i rette Tid paa den vestlige
De_l af Kamppladsen og fuldende Russernes Nederlag.
Prmsen af Nassau-Siegen, der i fuld Fortrøstning havde
b~rammet Angrebet til Aatsdagen for Kejserindens Kronmg, undslap selv med Nød og neppe, hvorimod hans
Stabschef toges til Fange af Svenskerne. _
Russernes Nederlag her ved Svensksund udlignede Hovedflaadens Sejr og gjorde et dybt Indtryk i Rusland. Da begge
Parter i Forvejen nærmest var trætte af Krigen, kom Fredsunderhandlingerne let i Stand og endtes ved Freden i Werelå
"/a 1790. Alt blev som før Krigen.

d. Englands Krig med den bevæbnede Neutralitet.
Angrebet paa København 1801.
Saavel under Syvaarskrigen som under den nordamerikanske Frihedskrig havde Østersømagterne hævdet den neutrale Søfarls Rettigheder jævnsides med Anerkendelse af dens
Pligter. Sjælen i det bevæbnede Neutralitetsforbund, den
danske Udenrigsminister A. P. Bernstorff, havde for saa vidt
~et sine Pl~ner kronede med Held, som den russiske Kejsermde Katarma II i 1780 tog Initiativet til paany at danne el
saadant Forbund. For Danmarks Vedkommende havde A.
P. Bernstorff samme Aar, inden Forbundet tiltraadtes, ved
en Overenskomst med England løst det vanskelige Spørgsmaal om, hvad der skulde betragtes som Kontrebande og
trods de øvrig~ neutrales Vrede fastholdt dette sit Særst~ndpunkt.
Un~er den nordamerikanske Frihedskrig lagde da Eng~and _eJ heller de neutrales Skibsfart væsentlige Hindringer
1 VeJ~n. Del~ var Holland, hvis Deltagelse i Forbundet England ikke vilde taale, bleven fjernet, dels var Forbundet i
Nordens Sokrigshistoric.

28
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Virkeligheden stærkt. Tilmed var England maritimt set
svagt stillet ved flere Lejligheder.
Denne for de tre nordiske Magter saa heldige Tilstand
skulde imidlertid ikke vedvare. I 1789 udbrød den franske
Revolution, og i 1792 kom Frankrig i Krig med Østrig og
Preussen, hvortil snart mange andre Stater sluttede sig og
blandt disse særlig England. Parolen for Kampen var, at
Frankrig ved sin Optræden havde stillet sig i Modsætningsforhold til hele den civiliserede Verden, der uden Undtagelse
derfor havde en Pligt til at gribe ti1 Vaaben.
Trods mange kraftige Paamindelser lod de tre nordiske
Magter sig ikke bevæge til at deltage i Krigen. Spørgsmaalet
var for disse tre Magter tvesidet; paa den ene Side stod det
ideelle Krav til Fred, paa den anden Side det mere haandgribelige at udnytte de Konjunkturer, der fremkom ved, at
det franske Handelsflag saa at sige fejedes bort fra Havets
Overflade. Set fra Englands Side var Spørgsmaalet ogsaa
tvesidet. Paa den ene Side stod den Omstændighed, at de
neutrales Handel følelig svækkede et af de kraftigste Midler
til at naa Krigens Maal, idet dette bestod i fuldstændig Afskærelse af Frankrig fra Omverdenen; paa den anden Side
laa der en Fare i, at de neutrale kunde udkonkurrere
den engelske Skibsfart, der naturligvis i Krigstid ofte var
truet af fjendtlige Kapere og Krydsere.
England brod derfor Overenskomsten af 1780 og forbød
al Kornhandel paa Frankrig, idet Kom erklæredes for Kontrebande (se Side 286). Dansk-norske og svenske Skibe opbragtes i Masse paa den blolle Mistanke om, at de var bestemte til franske Havne, uanset om disse var blokerede eller
ikke. ,,Det bevæbnede Neutralitetsforbund" kunde ikke genoplives paa den tidligere Basis, idet Rusland var optaget af
Polens Deling og derfor ikke alene afholdt sig fra Deltagelse
men tværtimod svingede over paa Englands Side og afsendte
en Eskadre paa 23 Linieskibe til Danmark for at true.
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Mod dette fremsatte de tre nordiske Magter folkeretlige
Indvendinger og indgik i 1794 et bevæbnet Neutralitetsforbw1d, idet Danmark og Sverige hver skulde udruste 8 Linieskibe, og denne allierede Eskadre skulde tjene til at give deres
Fordringer Vægt. Tillige erklæredes Østersøen for et lukket
Hav, saaledes at alle Handelsskibe, der tilhørte krigsførende
Magter, skulde være i Sikkerhed for Opbringelse i dette Farvand. Overfor Rusland udrustedes en særlig dansk Eskadre
paa 7 Linieskibe, saaledes at der nu i alt var 15 danske Linieskibe i Søen. Bernstorff saa i dette Spørgsmaal rigtigt ved
at gaa ud fra, at Rusland vilde vogte sig for Krig; dets Maal
var kun at tækkes England for at have Ro til Løsningen af
det polske Spørgsmaal.
Overfor England blev Magtudfoldelsen ej heller uden
Værd, især da dette Land netop i disse Aar var i en vanskelig Stilling. De engelske Visitationer i de dansk-norske Farvande tog af, Prisedomstolene arbejdede raskere, og England
opgav endogsaa sit Forbud mod Komudførselen til Frankrig.
Herved maa dog ikke forstaas, at alle Klager ophørte - engelske Overgreb hørte endnu til Dagens Orden - , men de
neutrale Magters Fordele ved Handelen var saa store, at de
langt opvejede de Tab, man af og til led ved Englands
Holdning.
For Bernstorff, der var Sjælen i de skandinaviske Staters
Udenrigspolitik paa dette Omraade, stod det som en yderst
farlig Sag at lade Handelsskibene konvojere, hvor fristende
dette end kunde være. Overgreb overfor et konvojerende Orlogsskib maatte betragtes som en meget alvorlig Sag, hvorimod et enligt Koffardiskibs Opbringelse enten toges som et
uundgaaeligt Tab eller jævnedes ad diplomatisk Vej, uden at
Freden bragtes i Fare. Konvojering overfor Barbareksstaterne var ej heller saa haardt nødvendig i disse Aar som i
de følgende, hvor de nævnte Stater brød Traktaterne. Frankrig, i hvis selvforstaaede Interesse den neutrale Handel var,
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forholdt sig ogsaa nærmest velvillig og holdt sine Kapere
i Ave.
Man har med Rette betegnet disse Aar som "den glimrende
Handelsperiode", men allerede 1797 vendte saa godt som alt
sig imod den neutrale Handel. Dette Aar fandt som bekendt
den første Koalitionskrig sin Afslutning, men Søkrigen fortsattes mellem England og Frankrig-Spanien, og snart bragte
Sejrene ved St. Vincent, Aboukir og Kamperduin Englands
maritime Overlegenhed klart for Dagen. Medens paa den ene
Side England havde reddet sig ud af en yderst farlig Situation, steg Raseriet i Frankrig til en utrolig Højde, og begge
Dele blev yderst uheldige for de neutrale.
Først og fremmest forværredes Forholdet til Frankrig,
der i sit Raseri mod England brød med den tidligere anerkendte Sætning, at "Flaget dækker Ladningen", og gik over
til at opbringe neutrale Skibe, der førte engelske Varer. Den
franske Skibsfart, der var ganske ødelagt af de eRgelske
Flaader, kunde ikke genoplives, men de ledige franske Søfolk anvendtes om Bord i utallige franske nyudrustede Kapere, og de franske Prisedomstole kappedes med Kaperne i
Tilsidesættelsen af Lov og Ret. Selv England, da det optraadte allerskarpest, havde dog erstattet de opbragte Skibes
til Frankrig bestemte Kornladning og vel konfiskeret fjendtligt Goas men ikke hele den øvrige neutrale Ladning og Skib.
Frankrig derimod prisdønite nu efter den berygtede Lov af
29' Nivose 1797 et neutralt Skib med hele dets Ladning, naar
blot en Del af Ladningen indeholdt Varer af engelsk Oprindelse - f. Eks. nogle Sække Stenkul til Kabysbrug eller Service af engelsk Stentøj. I Frankrig oversaa man ganske, at
den neutrale Handel nærmest var Landet til Gavn, og at den
nu vilde blive betydelig svækket til Fordel for de af stærke
Konvojer beskyttede engelske Handelsskibe. Man gik overhovedet saa vidt, som det var muligt, i Lovløshed. Et Skib
prisdømtes f. Eks., fordi dets Pas var modtaget paa Køben-
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havns Red og ikke i Havnen, og en Kaper overhalede f. Eks.
et neutralt Skib og beslaglagde dets i Orden værende Papirer,
hvorefter en anden, dermed indforstaaet Kaper opbragte Skibet og fik det prisdømt, fordi det manglede sine Papirer.
. Me~ens Trusel om Repressalier altid havde gjort en vis
Virknmg paa England af Hensyn til den levende engelske
Østersøhandel, var Frankrig, blottet som det var for Søhandel, ikke til at paavirke ad denne Vej, og de nordiske
~agter valgte da den eneste mulige Udvej, nemlig Konvoje~mg. . Som før nævnt var det en bekendt Sag, at England
1~e vilde _respektere Konvojen men staa fast paa sin Visitabonsret; 1 dette Tilfælde havde man dog Grund til at tro paa
en Undta_gelse, da det jo var øjensynligt, at Konvojeringen
kun var til Værn mod Frankrigs Overgre~. Tilmed var Barbareskstaterne ogsaa paa dette Tidspunkt særlig nærgaaende.
I Begyndelsen af 1798 tog da Konvojeringen sin Begyndelse, og her samarbejdede ogsaa Sverige med DanmarkN~rg~. Flere og flere Skibe udrustedes til Konvojering, og
Princippet var, at en Styrke konvojerede til Gibraltarstrædet
hvor de i Middelhavet stationerede Skibe overtog Tjenesten'
meden~ disse til den første Styrke afleverede en hjemgaaend;
KonvoJ.
Som forventet lagde Englænderne ej heller Konvojerne
Vanskeligheder i Vejen, men der var dog Undtagelser herfr~, og hele Situationen havde et usikkert Præg, da den
hVIlede paa Englændernes Forgodtbefindende. I Reglen tog
disse .Konvojc~efens Ord for gode, men af og til stod de dog
fast paa Fordrmgen om at visitere Konvojens enkelte Skibe
~g hele Udfaldet hvilede da paa Konvojchefens Takt og Dyg~
ti~hed. Det er klart, at der krævedes det skarpest mulige
T1~syn for at forhindre uberettigede Skibe i at deltage i KonVOJen. Dette var imidlertid ofte en vanskelig Sag, da den
~eutr~le H~dels Sikkerhed lokkede Folk til at omgaa Nationalitetsbestemmelserne paa alle mulige Maader. I Mid-
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delhavet førte den fra Kampen mod Barbareskerne bekendte
Kommandør Steen Bille Kommandoen og løste dette Hverv
udmærket med en velforstaaet Blanding af Diplomati og Sømandsskab. Ogsaa de øvrige Officerer, der beklædte Konvojchefernes vanskelige Stilling, klarede sig fortræffeligt under disse vanskelige Forhold og udviste en Bestemthed og
Fasthed, der ofte bevirkede, at Englænderne afstod fra deres
Paastande om Visitation.
Som Eksempel paa Konvojernes Betydning skal nævnes,
at der i Aaret 1799 konvojeredes 332 Skibe for Udgaaende
gennem Gibraltarstrædet, og 152 ledsagedes i selve Middelhavet.
Situationen forandredes imidlertid i Slutningen af 1799,
da Napoleon Bonaparte som Førstekonsul traadte i Spidsen for
Frankrigs Styrelse. Det deraf følgende Omslag i Frankrigs Politik viste sig overfor Danmark-Norge som en Række
Indrømmelser til disse Landes Handel og Søfart, men herved
bortfaldt ogsaa Hovedgrunden for England til at se velvilligt
paa Konvojeringen. Denne betragtedes nu mere og mere som
en mod England fjendtlig Handling, og allerede Juleaften
1799 forefaldt det første Sammenstød.
3 engelske Fregatter fordrede Ret ti~ at visitere en Konvoj
under Kaptajn van Dockum. paa Fregatten "Havfruen",
men dette nægtedes bestemt, og ved Kanonild blev Englænderne tvungne til at tilbagekalde deres til Visitationen afsendte Fartøjer. v. Dockums bestemte Optræden bevirkede,
at Englænderne lod Konvojen passere uhindret til Gibraltar,
hvor v. Doekum overfor den engelske Viceadmiral Lord
Keith fastholdt sit Standpunkt og afsejlede uden at have
gjort den mindste Indrømmelse.
Tidspunktet til at opgive Konvojeringen - eller mulig bekvemme sig til at tillade Visitation, saaledes som f. Eks.
Sverige gjorde - var nu kommet men blev uheldigvis ikke
benyttet. Englænderne gik da paa deres Side over lil en
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skarpere Holdning, og 25 / 7 kom det første Sammenstød, hvor
der flød Blod.
Fregatten "Freia" (40), Kaptajn Peter Krabbe, blev i Kanalen stoppet af 6 engelske Skibe - hvoraf 3 Fregatter med i alt 130 Kanoner, og da Krabbe nægtede Tilladelse til
Visitation af Konvojen og skød efter det dertili udsendte engelske Fartøj, besvarede Englænderne Ilden. Efter en Times
Kamp strøg "Freia" og førtes derefter med samt sin Konvoj
ind tiL The Downs, men med dansk Flag og Vimpel vajende.
Den paafølgende Undersøgelse af Konvojen visfe, at denne
ikke indeholdt nogen Art Krigskontrebande, men Englænderne krævede ikke desto mindre i den paafølgende Noteveksling Konvojsystemets Afskaffelse. Til Støtte for Paastanden afgik en Eskadre paa 7 Linieskibe og 12 Fregatter
til de danske Farvande. Danmark udrustede i Hast, en
Eskadre paa 4 Linieskibe, og denne forenedes med 4 alt tidligere under Vimpel værende Linieskibe, samtidig med at
en flydende Defension udlagdes paa Københavns Red.
Under disse Forhold kom man til en Overenskomst 20 / 8 ,
hvorefter saavel Visitationsspørgsmaalet som Konvojspørgsmaalet udskødes til yderligere Forhandling. Til Gengæld for
Udlevering af "Freia" og dens Konvoj lovede Danmark, indtil nævnte Forhandlinger var bragt til en Afgørelse, at ophøre med Konvojering.
Umiddelbart efter "Freia"-Afiæren havde Danmark henvendt sig til Rusland for der at opnaa Støtte under Forhandlingerne samtidig med, at det ønskelige i at genoplive "det
bevæbnede Neutralitetsforbund" fremhævedes. Rusland, hvis
Kejser, Paul, netop nu var svinget over til en stærk engelskfjendtlig Politik og endog havde lagt Embargo paa engelske
Koffardiskibe, optog Tanken velvilligt. Inden Neutralitetsforhandlingerne var bragt videre frem, havde imidlertid
,,Freia"-Afiæren fundet sin foreløbige Afslutning ved førnævnte Overenskomst, men de i denne vedtagne Afgørelser
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om Opgivelse af Konvojering stemmede ingenlunde med, hvad
,,det bevæbnede Neutralitetsforbund" vilde komme til at fastslaa. Ikke desto mindre optog man i Danmark videre Forhandlinger med Rusland i Haab om med Rusland i Ryggen
at faa bragt den i den engelsk-danske Sag (til yderligere
Forhandling udskudte) endelige Afgørelse paa Konvoj- og
Visitationsspørgsmaalene til en gunstig Afgørelse. Chancerne for, at denne Afgørelse skulde kunne bringes ind i
Neutralitetsforbundets Rammer, var imidlertid ikke store, og
Danmark førtes da henimod at maatte vælge mellem England og Rusland. Dette Valg kunde ikke undgaa at faa Karakteren af et Brud, thi at England vilde betragte "det bevæbnede Neutralitetsforbund" som en fjendtlig Handling mod
·sig var paa Forhaand givet og skærpedes endog ved Kejser
Pauls engelsk-fjendtlige Politik. Paa den anden Side- vilde
Rusland aldrig taale, at Danmark afslog at deltage i Neutralitetsforbundet.
Forsøget paa at skaffe en Afgørelse med England, der
kunde tilfredsstille Rusland, glippede, og i December 1800
valgte Danmark, ved at slutte sig til Neutralitetsforbundet,
Ruslands Parti. Krigen med England var da givet, men
yderst uheldigt var det, at Afgørelsen var falden paa et Tidspunkt, hvor den russiske Flaade paa Grund af Ishindringer
ikke vilde være i Stand til at deltage. Danmark-Norge vilde
saaledes ene komme til at tage Stødet af.
Saa snart Dannelsen af "det bevæbnede Neutralitetsforbund" var bleven bekendt, lagde England straks Embargo paa
over 300 af Forbundets Skibe, hvorved der unddroges Orlogsflaaderne en Mængde dygtige Matroser. Den 12te Marts afsejlede endvidere en stærk engelsk Flaade til de nordiske Farvande for at sprænge Neutralitetsforbundet.
Det blev imidlertid i Vestindien, at de første Skud faldt.
Den hersteds stationerede danske Brig "Lougen" (18), Kaptajnløjtnant J essen, blev standset af to engelske Kaperfregat-

ter (med i alt 46 Kanoner) men forsvarede sig mod Overmagten. Et heldigt Skud fra "Lougen" overskod Pertyrlinen paa
den ene af Kapernes Bovanker, og da Ankeret faldt, hindredes
Skibets Manøvrer i den Grad, at "Lougen" uden videre Tab
kunde trække sig tiJbage til St. Thomas. Øerne var imidlertid ude af Stand til at forsvare sig overfor den i Farvandene
værende engelske Søstyrke og overgav sig i de sidste Dage
af Marts tilligemed de derværende danske Skibe, ,,Lougen"
og 2 Skonnerter. I Begyndelsen af Maj faldt de dansk-ostindiske Besiddelser tillige i Englændernes Hænder.
Det uheldige Tidspunkt, Kejser Paul havde valgt til at
afslutte det bevæbnede Neutralitetsforbund, blev med Kraft
benyttet af Englænderne. Russerne udrustede ganske vist 18
Linieskibe og Sverige 7, men ingen af disse Styrker naaede
frem tH Kamppladsen, inden Slaget faldt mod DanmarkNorge. De s.venske Skibe laa ganske vist klare 31 / 3 men sinkedes i Afsejlingen af Modvind.
Paa sin Side havde Danmark for sent erkendt Situationens Farlighed. Fra Slulningen af December 1800 havde
man dog arbejdet paa Udrustningen af Defensionen og den
søgaaende Eskadre, men kun denne første og en mindre til
Norge bestemt Styrke var bleven klar til 2 / 4 • Paa Orlogsværftet laa 10 Linieskibe under Udruslning, og i det hele taget hemmcdes Flaadens Mobilisering meget af Bristen paa
Mandskab, der forøgedes ved den føromtalte Emnargo og
ved, at det norske Kontingent ikke var ankommen.
Den 21de Marts ankrede den engelske Flaade ved Indgangen til Sundet. Den talte 20 Linieskibe, 33 Fregatter,
Brigger og mindre Skibe og var kommanderet af Admiral
Sir Hyde Parker (Eskadrechefer: Lord Nelson og Thos. Graves). En engelsk Gesandt var kort i Forvejen indtruffen til
det danske Hof med Forlangende om, at Danmark fuldt og
helt skulde fratræde Neutralitetsforbundet og lade aen en-
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gelske Flaade passere uden Modstand. Da den danske Regering afslog dette, afsejlede Gesandten til Parker, hvorefter
Danmark straks lagde Beslag paa de engelske Koffardiskibe,
der befandt sig i dansk-norske Havne.
so/3 lettede den engelske Flaade for en frisk NV og stod
Sundet ind, holdende sig midtfarvands. Beskydningen fra
Kronborg var ganske virkningsløs, og Flaaden ankrede for
Natten ved Taarbæk. Næste Dag paabegyndtes Rekognosceringen af den danske Styrke samt Hollænderdybets Afmærkning, og da disse Arbejder var tilendebragte, afgik den af
Parker til Angrebet bestemte Styrke Syd paa og ankrede om
Aftenen 1 / 4 SO for Middelgrunden. Om Aftenen bekastedes Skibene med Bomber fra Amager, men paa Grund af
mang1ende Observationer blev Bekastningen uden Virkning
og indstilledes til Slut. Det lykkedes den engelske Stabschef
uhindret at oplodde Farvandel SV for Middelgrunden, saaledes at den engelske Eskadre var klar til Angr~b ved Daggry 2;4.
2/

4 1801 (se Plan 12).
Den udlagte danske Defensionslinie bestod af en søndenfor Trekroner liggende Linie (2 Linieskibe, 7 Blokskibe, 3 Styk.pramme, 3 Kavalleripramme, 1 Flaadebatteri, 1 Defensionsfregat og 1 Fregat) og førte i alt 630 Kanoner. Fortet "Trekroner", der ikke var fuldført, havde
en Armering af 66 Kanoner. Nordenfor "Trekroner" i
Kroneløbet laa 2 Blok.skibe med tilsammen 134 Kanoner,
og til Defensionen hørte endvidere 11 Kanonbaade (med
i alt 44 Stk. Skyts), der ingen Mandskab havde men skulde
bemandes fra en i Yderhavnen liggende lille Eskadre, der
var bestemt til Norge. Chefen for Defensionen var Kommandør Olfert Fischer, hvis Stander vajede fra Blokskibet "Dannebrog" (60), og hvem alt det ovennævnte Materiel var underlagt. Herfra var dog undtaget Eskadren
i Yderhavnen, der bestod af 2 Linieskibe, 1 Fregat og 2
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Brigger (med i alt 224 Kanoner) og var kommanderet af
Kommandørkaptajn Steen Bille.
Udlægningen af Defensionslinien havde været forbundet med de største Vanskeligheder grundet paa det stormende Vejr i sidste Halvdel af Marts. Som Hovedregel
var Skibene "svinebundne", men nogle lod man ligge paa
Svaj, da de var saa brøstfældige, at de ikke taalte at svinebindes. Gennemgaaende var alle Skibene i daarlig Stand;
paa "Wagrien" gik f. Eks. Kanonerne igennem Dækkene
ved Eksercits. Gennemsnitsalderen var ca. 21 Aar. Formodentlig af de ovennævnte Aarsager laa Linien ikke saa
godt som den burde, idet den dels kunde enfileres Syd fra,
da den ikke støttede sig paa Landgrunden, og dels maskerede den sydlige Linies nordlige Del Trekroner. Besætningerne var dels Holmens Folk, dels frivillige, de saakaldte "Femtendalers Karle" (efter Haandpengene, 15 Rdl.).
Disse frivillige havde kun været i Tjenesten i ganske kort
Tid og udgjorde omtrent 26 °lo af alle Besætningerne.
Den engelske Eskadre bestod af 12 Linieskibe, 5 Fregatter, 2 Korvetter, 2 Brigger samt 15 Bombarderfartøjer
og mindre Skibe (med i alt 1220 Stykker Skyts) under
Kommando af Viceadmiral Lord Nelson og Kontreadmiral Graves. Nelsons Flagskib var "Elephant" (74).
Kl. ca. 9~- den 2den April gav Nelson Signal til Letning, Vinden var da SO, og der løb haardt Søndenvande.
Skibene gjorde klar til at ankre med Sværanker agtenfra, hvilket forberedtes ved at føre Ankertov langs Skibssiden fra Røringen af Bovankret gennem en Spejlport og
med Tørn i Agterhaanden om Mesansmasten. Ifølge Nelsons Disposition skulde de første 3 Skibe tage Plads ud for
de søndenfor den danske Linies Midte liggende Skibe, de
to følgende skulde ankre ud for Liniens Sydende, hvorefter Resten skulde ankre i omvendt Nummerorden norden-
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for det danske Standerskib; de to sidste skulde dog engagere de danske Skibe i Kroneløbet. Forskellige Uheld
stødte dog til under Opsejlingen og modificerede Planens
Udførelse. Saaledes kunde Linieskibet "Agamemnon"
(64), der skulde ankre som Nr. 5, ikke lægge Middelgrunden forover og maatte ankre, men de fire førende Skibe
stod rigtig op til deres Pladser, dog paa noget længere Afstand end tilsigtet. Nelson signalerede da til "Polyphemus"
om at indtage "Agamemnon"s Plads, og dette Skib, der
var det sidste af de fire første, parerede rigtig Oraren. Det
sjette Skib, ,,Bellona", stod derefter op til sin Posl holdende
østenom sine Fæller men prisede Østsiden af Kongedybet
saa meget, at det kom fast paa Middelgrundens Vestside.
Dets Eftermand, ,,Russel'', navigerede paa samme Maade og
led derfor ogsaa samme Skæbne. Nelsons Slagskib "Elephant", der kom op derefter, var godt paa Vej fil at lide
samme Skæbne, idet Skibets "Master" vilde gaa østenom
de to grundstødte Skibe, men reddedes ved Nelsons personlige Indgriben, hvorefter Skibet bragtes til Ankers paa
den "Bellona" tiltænkte Plads. Resten af den engelske
Linie indtog nu deres Pladser uden Uheld, naar undtages
Linieskibet "Defiance", der var det sidste Skib, og som
kom paa Grund ud for Prøvestenen men hurtigt kom flot
og derefter ankrede nordligst. Ved de forskellige Uheld
var der dog kommen et Hul i den engelske Linie1ud for
"Rendsborg" og "Nyborg" netop paa den danske Linies
svageste Punkt, men da den grundstødte "Bellona" kunde
gribe ind her paa en 8-900 Meters Afstand, udlignedes Forholdet. Afstanden mellem de øvrige kæmpende Skibe var
ca. 500 m.
Ved de tre Linieskibes Grundstødning havde de øvrige
engelske Skibe imidlertid maattet ankre sydligere, saaledes
at Blokskibene i Kroneløbet, Fortet "Trekroner" og Blokskibet "Indfødsretten" ingen Modstandere fik. Disse en-
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gageredes da af Fregatdivisionen, der kommanderedes af
den tapre Captain Riou paa "Amazon" (38). Dette Skib
selv ankrede nordenfor "Defiance", og 4 af Fregatterne
nordenfor den igen, dog paa saa lang Afstand, at de nordligste af dem ikke kunde gore videre Skade. Fregatten
,,Desiree·' (40) og en Brig benyttede sig af den danske Linies føromtalte uheldige Placering sydpaa til at ankre
for Boven af "Prøvestenen". Hvad de engelske Bombarderfartøjer angaar, da ankrede nogle af dem østenfor
den engelske Linie, andre derimod, der ikke kunde lægge
Middelgrunden op, naaede ikke frem, før Slaget var afgjort.
Kl. 11 var Kampen i fuld Gang overalt, og kort efter
maafte "Rendsborg" kappe og lade sig drive paa Grund.
Den kunde dog fortsætte Kampen fra Grunden, men det
i Linien opkornmende Hul benyttedes af en af de engelske Fregatter til at ankre saaledes, at "Nyborg" og "Wagrien" kom under langskibs Ild. Den sydlige Del af Defensionen var saaledes indesluttet og maatte slryge efterhaanden trods en fortvivlet Modstand - paa "Wagrien" fandtes f. Eks. kun to brugbare Kanoner tilbage, paa "Jylland" slet ingen. Længst af Skibene i den sydlige Linie
holdt "Prøvestenen", Kaptajn Lassen, sig. Dette Skin, der
foruden 11den fra de forbidefilerende engelske Skibe blev
langskibs beskudt af en Fregat og en Brig - en Tid endog
af "Defiance" - , og som maatte kæmpe med "lsis" og
"Polyphemus", havde været skudt i Brand 3 Gange og
blev først overgivet Kl. 2}, da det var fuldstændig sammenskudt - der sad over 1000 Kugler i Skroget paa den.
Ogsaa "Dannebrog" kæmpede med udmærket Tapperhed;
Kommandør Olfert Fischer saaredes og flyttede sin Stander til "Holsteen". Nogen Tid efter strøg "Dannebrog",
Chefen var da saaret, og kun tre Kanoner var endnu brugbare. Skibet selv var i Brand, kom i Drift og sprang senere
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i Luften. Herved blev "Elven" nødsaget til at kappe og
hohle ind i Havnen i synkefærdig Tilstand, ,,Aggershus",
der var i samme Tilstand, blev taget paa Slæb af "Nyborg" men sank ud for Kalkbrænderiet. Ved "Dannebrog"s
Ødelæggelse blev "Hayen" og Flaadebatteriet stærkt udsatte men holdt sig dog en Timeslid længere, muligvis
fordi de to nævnte Fartøjer' laa saa lavt paa Vandet.
Fliaadebatteriet, der laa lige overfor Nelsons Flagskib, kappede men drev derved for Boven af "Sælland" og drev,
da det kom fri, videre nordpaa. Det lykkedes dog Batteriets modige 18aarige Chef, Sekondløjtnant Peter Willemoes, at bjærge Fartøjet ind paa Yderhavnen. ,,Hayen",
der holdt sig endnu længere, maatte stryge, og hele dens
Besætning, Chefen, Premierløjtnant Muller, indbefattet,
blev efter et udmærket Forsvar gjort til Fanger.
Ved Flaadebatteriets Manøvre saa "Sælland" sig nødsaget til at kappe men blev derved beskudt langskibs. Det kom
dog til Ankers igen og strøg som det sidste Skib i den
danske Linie. Kl. 2¼ strøg "Holsteen", efter at Defensionschefen havde forladt Skibet og taget Post paa Trekroner.
Paa "Indfødsretten" dræbtes Chefen, Kaptajn Thurah;
hans Afløser, Kaptajn Schrødersee, dræbtes ligeledes i
samme Øjeblik, han gik over Faldei·ebet, og ca. Kl. 3
strøg Skibet. ,,Hjælperen", der da var saa godt som alene,
kappede da og bjærgede sig ind i Yderhavnen. Kl. godt
3 var Kampen forbi.
Den engelske Eskadre havde ogsaa lidt betydeligt.
Kl. ca. 1, da Parker ikke saa noget Tegn til Afslutning
paa Kampen, gav han Signal til dennes Ophør. Nelsons
Underadmiral repeterede Signalet, men ikke desto mindre lod Nelson Signalet for Kamp paa klos Hold forblive
vajende og vedblev at slaa. Parker havde allerede tidligere, da de tre grundstødte Skibe observeredes, afsendt 3
af sine Linieskibe til Hjælp, men disse avancerede kun
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langsomt, da de maatte krydse op imod det haarde Søndenvande. Captain Riou's Fregatdivision, der saa Parkers
Signal til Kampens Ophør ad direkte Vej, og som tillige
saa Graves repetere det, begyndte Retræten, under hvilken Riou selv faldt.
Kl. 2} var som nævnt hele den sydlige Del af den danske
Kamp linie nedkæmpet, men "Trekroner" var endnu fuldt
ud kampdygtig, og forbi dette Fort, i del snævre og af
Vrag opfyldte Farvand skulde følgelig den engelske Eskadre passere. Hjælp fra Parkers Side kunde ikke ventes foreløbig, da de tre førnævnte Linieskibe knap nok kunde naa
ind paa Skudvidde, og flere af den engelske Slaglinies
Skibe havde taget alvorlig Skade. ,,Ardent" havde f. Eks.
Halvdelen af sine Kanoner demonterede, ,,Ganges" var
raget uklar af "Monarch" og tilligemed denne og "Defiance" kommen i Drift paa Vej ned imod Trekroner. Situationen var derfor ikke særlig gunstig for Englænderne, da
Nelson ved 2i Tiden sendte et Fartøj med Parlamentærflag i Land.
Parlamentæren begav sig til Vagtskibet, Blokskibet
"Elephanten". Chefen for dette hørte i sin Egenskab af
Vagtskibschef direkte under Admiralitetet men som Chef
for Blokskibet tillige under Defensionschefen, og da denne
efter at have taget Post paa Trekroner havde undladt at
hejse sin Stauder dersteds, tillod "El~phanten"s Chef Parlamentæren paa dennes Anmodning at gaa direkte til
Kronprinsen, der befandt sig ved Indgangen til Langelinie.
Kronprinsen modtog den af Parlamentæren medbragte
Skrivelse, i hvilken Nelson erklærede, at han havde Ordre
til at skaane Danmark, naar dette ikke længere gjorde Modstand. Vedblev Skydningen imidlertid fra dansk Side,
vilde Admiralen se sig nødsaget til at stikke Ild paa alle
Priserne uden at have i sin Magt at redde Besætningerne.
Uden at forhandle med Defensionschefen sendte Kron-
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prinsen en Søofficer, Kaptajn Lindholm, til Nelson for at
forhandle nærmere, og straks ved Lindholms Ankomst
om Bord paa "Elephant" gik det hvide Flag til Vejrs paa
Skibets Stortop, og begge Sider indstillede straks Skydningen.
Forhandlingerne mellem Nelson og Lindholm resulterede i en ko1tvarig Vaabenstilstand, idet Nefson for en
længere Stilstand erklærede Parkers Samtykke for nødvendigt, og samtidig hævdede, at hans Handlemaade ene
var ledet af menneskelige Hensyn, ligesom han nlot ønskede at bjærge de Skibe, der allerede havde strøget for
hans Eskadre.
Parlamentærflaget bragte imidlertid Englænderne store
Fordele. Skibene kappede straks og stod nordpaa men
ramtes af flere Uheld, idet saaledes baade "Defiance",
,,Elephant", ,,Monarch", ,,Ganges" og "Desiree" tog Grunden indenfor Skudvidde af Trekroner.
For at forhandle videre om Vaabenstilstanden havde
Lindholm og Nelson imedens begivet sig til Parkers Flagskib, og Resultalet af de dersteds førte Forhandlinger blev
en Vaabenstilstand paa 24 Timer. De engelske Skibe benyttede Aftenen og ~atten til at forene sig med Parkers
Skibe, og det 1ykkedes dem tillige uden Uheld at faa deres grundstødte Fæller flot.
Tabene paa begge Sider var store. Af Defensionsliniens i Kampen deltagende 18 Skibe erobredes de 12, men
kun et af dem, .,Holsteen", blev gjort til Prise, de andre
var enten i Brand eller maatte brændes. ,,Holsteen" indlemmedes for øvrigt i den engelske Marine under Navnet
"Nassau" og deltog som engelsk i Kampen ved Sjællands
Odde 23 / 3 1808. Tabet paa dansk Side var 1045 døde og saarede samt 1779 Fanger, der dog senere frigaves. Englænderne mistede ingen Skibe, men "Monarch" og "lsis" var
saa medtagne, at de maa:tte sendes hjem for at blive re-
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parerede. Deres Tab var 938 døde og saarede (h~ri ikke
medregnet de letsaarede). Paa engelsk Side var f. Eks.
Tabsprocenten for det haardest medtagne Skib "Monarch"
ca. 33 °/0 , paa dansk Side havde Flaadebatteriet endog
36 ¼·
Paa begge Sider kæmpedes der med største Heltemod.
Særlig paa dansk Side udvistes der under de fortvivlede
Omstændigheder en Tapperhed, der ikke kan skæmmes
af eet enkelt Tilfæiae af Fejghed. De skyldige, næstkommanderende og en Landkaptajn, begge paa "Sælland",
forlod Skibet for tidligt og dømtes derfor af Krigsretten til
Døden• - en Dom, Kronprinsen formildede til 11.2 Aars
Fæstrungsarrest.
Den Opgave, den engelske Eskadre under Nelsoh havde
at løse, var ubetinget vanskelig. Opsejlingen og Ankringen udførtes med en Præcision og Orden, der var Verdens
første Sømagt værdig, og hvad selve Angrebsplanen angik,
da var der ligeledes taget alle de Faktorer med i Betragtning, som der burde. Det var saaledes ubetinget rigtigt
af Nelson at angribe Syd fra, Opsejlingen kunde udføres
med aaben Vind og Retræten ligeledes, men mindre forstaaeligt er del, at Angrebet rettedes mod hele Linien i
Stedet for at udføres som en Koncentration - noget der jo
mod de ubevægelige Blokskibe var enestaaende Lejlighed
til. Ganske vist fremkom der noget af en Koncentration
mod den sydlige Del af Linien, men den var tilfældig og
ikke tilsigtet. Grunden til denne Undladelse maa søges i
en Undervurdering af det danske Personel.
Da Nelson ved Tretiden sendte sin Parlamentær i Land,
var Sejren vunden, der var kun tilbage at sikre denne, dels
ved at bringe de danske Priser ud, dels ved at iværksætte
Retræten uden Tab. Utvivlsomt var den engelske Styrke
paa dette Tidspunkt i en vanskelig Stilling, og Nelsons
Hævdelse af, at Underhandlingerne udelukkende indledeNorrlens Søkrigshlstorle.
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des af menneskelige Hensyn, er til alle Tider faldet Folk
for Brystel. At hans Handlemaade imidlertid er forsvarlig, er en anden Sag, og man maa til Bedømmelse heraf
erindre, at han havde vundet en utvivlsom Sejr og kun benyttede sig af Truslen for at udnytte den - ikke for at
vinde den. F ørst da hans Parlamentær var bleven modtaget og en dansk Underhandler afsendt, hejstes Parlamentærflaget om Bord i "Elephant". Selve hans Trusler
var imidlertid umenneskelige - at brænde Priser uden at
redde deres Besætninger har alle Dage været stridende mod
Krigsskik - men maa ses i den Belysning, at de danske
Skibe af og til skød paa det sig nærmende engelske Prisemandskab til Trods for, at de utvivlsomt havae strøget,
og cresuden i, at Skibene fortsatte Kampen, selv efter at
det for Englænderne saa ud, som om de havde strøget.
· Begge Dele skyldtes de ejendommelige Forhold paa den. danske af Blokskibe nær Land bestaaende Linie, idet Skibene
ofte besattes af Folk fra Land, der ikke anede, at Skibet
havde stroget, og derfor genoptog Kampen, og i at Skibenes Flag midt under Kampen blev skudt ned, uden at dette
bemærkedes, eller i alt Fald uden at det hurtigt kunde
hejses igen i de afmastede Skibe. Saaledes som Forholdene træder frem for En, maa man da vel bøje sig for
Nelsons kloge Fremgangsmaade men tillige erkende, at
det er umuligt at kaste et tiltalende Skær over den.
Paa dansk Side begik Kronprinsen utvivl6omt en alvorlig Fejl ved at indlede Underhandlingerne uden at forhandle med Defensionschefen, men selv om defte var sket,
vilde det dog have været umuligt at vriste Sejr!!n ud af
Englændernes Hænder. Endnu havde disse Parkers aldeles
friske Skibe med i alt 600 Kanoner i Behold og vilde selvfølgeli g have sat disse ind mod Trekroner, saaledes at Nelsons Eskadre havde været i Stand til at fuldende sin Retræte. Tabet paa engelsk Side vilde derved utvivlsomt være
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bleven større, idet rimeligvis nogle af de grundstød'te Skibe
vilde være bl-evne tvungne til at stryge, men Hoved.resultatet vilde være bleven det samme.
Kommandoforholdene paa dansk Side var gennemgaaende uheldigt ordnede - Kronprinsens Indgriben og "Elephanten "s Chefs Dobbeltstilling er talende Eksempler herpaa. Uheldigt var det tillige, at Olfert Fischer og Bille ikke
stod i noget Tjenesteforhold til hinanden. Kanonbaadene
var saaledes underlagt Bille og kunde bruges af denne efter
Forgodtbefindende, men desuden kunde Olfert Fischer pr.
Signal beordre dem til at tage Del i Kampen. Da Olfert
Fischer i Begyndelsen af Slaget sendte dem tilbage, beordrede Bille dem følgelig ikke ud, hvorfor de kom til at
deltage i den Del af Kampen, hvor de ikke kunde gør~
Nytte, men ikke i den Del - nemlig Slutningen - , hvor
de vilde have haft Udsigt til at kunne udrette noget. Som
nævnt før skulde de bemandes af Billes Eskadre og blottede derfor denne for Halvdelen af dens Besætning. Dette
var vistnok en af Grundene til, at denne Eskadre aldeles
ikke blev benyttet, men dette var yderst uheldigt; sær1ig
paa den sydlige Fløj af den danske Linie, der turneredes
af Englænderne, vilde disse Skibe kunne have gjort fortrinlig Fyldest som Blokskibe, f. Eks. paa "Rendsborg"
og "Nyborg"s Pladser. Det hævdes, at Kommandør Bille
selv ønskede at foretage et Udfald med sin Eskadre, og at
han vilde have benyttet Tidspunktet umiddelbart før Parlamentærens Afsendelse. Med de herskende Vind- og
Strømforhold vilde Eskadren dog rimeligvis intet have
kunnet udrette og sikkert være bleven ilde tilredt af Parkers Eskadre. Det lykkedes ikke at opnaa Enighed mellem Admiral Parker og den danske Stats Repræsentanter, inden den afsluttede .
Vaabenstilstand paa 24 Timer var udløben, og denne forhlm-
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gedes da, for at Forhandlingerne kunde fortsættes. Fra engelsk Side fordrede man, at Danmark skulde træde ud af
,.det bevæbnede Neutralitetsforbund", men denne Fordring afsloges bestemt, dels af de nævnte Repræsentanter overfor Parker, dels senere af Kronprinsen overfor Nelson, da denne
fremsatte Fordringen personlig ved det danske Hof. Alt, hvad
Danmark vilde gaa ind paa, var en længere Vaabenstilstand,
og da Englænderne paa deres Side ogsaa fastholdt deres
Standpunkt, beredte begge Parter sig til at genoptage Kampen. Paa dansk Side forsænkede man Kroneløbet, . og Kommandørkaptajn Bille med Resterne af Defensionen fik Ordre
til i den saarede Olfert Fisehers Sted at forberede Forsvaret
af dette. Da lykkedes det at bringe Enighed til Veje paa Grundlag af en Vaabenstilstand mellem England og Danmark.
Denne skulde vare i 14 Uger, og medens den varede, fratraaclte
Danmark "det bevæbnede Neutralitetsforbund". Sa~tidigt frigaves alle danske Fanger. En stor militær Fordel opnaaede
Englænderne dog, idet der hjemledes deres Skibe Ret til Reparation og Proviantering i Danmark, saa længe Overenskomsten varede.
Umiddelbart før den danske Regering gik med til dette
Kompromisforslag erfarede den, at Kejser Paul var bleven
myrdet. Man betænkte sig derfor intet Øjeblik paa at tiltræde
Forslaget, da det var en bekendt Sag, at den nye Hersker i
Rusland var engelskvenlig, og idet man rigtigt gik ud fra,
at Englænderne, saa snart de erfarede Tronskiftet, vilde vende
tilbage til deres oprindelige Fordringer.
Efter at have nedkæmpet Københavns Forsvar, skred Englænderne til Fuldførel'Sen af deres Hverv - · Angrebet paa de
øvrige Medlemmer af "det bevæbnede Neutralitetsforbund".
Parker havde her over for sig den svenske Karlskronaeskadre
paa 7 Skibe, den russiske Kronstadteskadre paa 18 Skibe og
den ikke færdigrustcde russiske Revaleskadre.
Det var Planen at gaa direkte til Reval og ødelægge de der

liggende Skibe, inden Kronstadt blev isfri. Herved opnaaede
Parker tillige en Position paa de indre Linier over for Sverige ·
og Rusland - Karlskrona og Kronstadt: Nelson havde før
Angrebet paa København foreslaaet Parker at lade Danmark
ligge, men dette vilde Parker ikke, hvad der i øvrigt sikkert
ogsaa var rigtigt; naar Danmark blot fik Tid, kunde det stille
en stærk Flaade paa Benene - i det mindste lige saa stærk
som Parkers - og lægge a1vorlige Hindringer i Vejen for
Retræten.
Paa Vejen til Reval mødte Parkers Krydsere den svenske
Flaade, der straks faldt tilbage paa Karlskrona. Parker fulgte,
men inden et Angreb var blevet rettet mod Svenskerne, blev
Omslaget i den russiske Politik ham bekendt. Da samtidig den
svenske Regering erklærede sig beredt til at underhandle, gik
han tilbage til Køge Bugt. Her fratraadte han Kommandoen
og blev afløst af Nelson, der saa ganske anderledes paa Sagen
og ingenlunde stolede paa Rusland. Efter at have efterladt
en med den svenske Karlskronaeskadre jævnstærk Division ud
for Karlskrona gik han med Resten - 12 Linieskibe - til
Reva1 under Foregivende af at aflægge et venskabeligt Besøg.
Den russiske Regering frygtede dog, at Nelsons Hensigter var
alt andet end venskabelige og afslog at underhandle, saa længe
den engelske Eskadre laa for Reval. Englænderne gik da tilbage til Køge Bugt, og Nelson, der var bleven afløst, sejlede
11
/ 0 hjem herfra. Flaaden fulgte efter en Maanedstid senere.
I de paafølgende diplomatiske Underhandlinger svigtede
Rusland ganske Danmark-Norges Sag og afsluttede uden at
spørge disse to Magter - der havde sat alt ind paa den fælles
Sag - 11/ 6 en Traktat, hvori den bevæbnede Neutralitets Hovedsætninger frafaldtes. ,,Flaget dækker Ladningen" hævdedes
ikke mere, og Visitationsretlen overfor Konvojer indrømmedes,
dog tillodes ifølge Traktaten neutral Kystfart paa de krigsførende Magters Havne; Blokade skulde være effektiv for at
være retsgyldig. Kapere fik ej heller Visitationsret overfor
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Konvojer. Den russiske Regering, der saa godt som ingen Søhandel havde at tage Hensyn til, opofrede uden en Tanke
Danmark-Norge, o·g der var da for disse to Lande intet at
23
gøre uden at tiltræde Traktaten, hvilket skete / 10 1801. Danmark fik dog sine erobrede Kolonier og de beslaglagte Handelsskibe tilbage.
,,Den bevæbnede Neutralitet" var brudt, og først i Pariserdeklarationen 1856 anerkendtes dens Grundsætninger. Ved
almindeligt at benævnes "de skandinaviske Principper" er der
i Folkenes Omdømme ydet Danmark-Norge nogen Oprejsning for de haarde Tab i 1801.

stand, der blev ganske ødelæggende for den neutrale
Handel.
Napoleons Anstrengelser for at lægge Fastlandsspærringens Jærnring om Europa inddrog flere og flere Magter i Striden. Ved Freden i Tilsit 1807 allieredes Rusland med Frankrig, og de to Kejsere besluttede i Fællig i en hemmelig Artikel at tvinge Danmark-Norge, Sverige og Portugal til Deltagelse. Napoleon tilsigtede imidlertid ikke alene at lukke de
dansk-norske Havne men ogsaa at føje den dansk-norske Orlogsflaade til Frankrigs og de med dette Land allierede Magters Flaader for derved at muliggøre en ny Kamp om Herredømmet paa Havet.
Det Skibsantal•, Frankrig raadede over efter Nederlaget ved
· Trafalgar, var trods alt ~ikke saa helt ringe. I franske og
spanske Havne fandtes omtrent 45 Linieskibe, og føjedes hertil Portugals 9 og den russiske Middelhavseskadres 5 Skibe,
vilde England for at blokere eller binde denne Styrke tvinges
til at anvende ca. 60 Linieskibe. I Holland fandtes desuden
14 frans~-hollandske Linieskibe, og føjedes hertil DanmarkNorges 16, Sveriges 11 og Ruslands 20, stod der en ny Styrke
paa ca. 60 Linieskibe til Napoleons Disposition i Nord- og
Østersøen. Da England i alt raadede over en Styrke paa
120-130 Linieskibe og ikke kunde blotte Kolonierne, vilde
denne Styrke kunne true meget alvorligt og muligvis atter genoplive Planerne om en fransk Invasion i England. Øjeblikket
hertil var endog særlig gunstigt, da Frankrig just nu stod sejrrig paa alle Krigsskuepladser og havde Tropper i Massevis
til sin Disposition.
I Modsætning til Danmark-Norge havde Sverige ikke bevaret sin Neutralitet men allerede 1805 sluttet sig til Napoleons Fjender - en Retning Landet bevarede til Trods for, at
det paabegyndle Felttog i Pommern gik den svenske Hær
ganske imod. Rusland fik da overdraget det Hverv at tvinge
Sverige til Underkastelse og paabegyndte dette 21 / ~ 1808 (se

e. Englands anden_ Krig med Danmark-Norge,
1807:--1814.
(Om de maritim-politiske Forhold, se nærmere i Reinhard:
Almindelig Søkrigshistorie).

I Tiden efter Tildragelserne i 1801 fortsatte DanmarkNorge den neutrale Politik, sk;ønt det ikke manglede paa Opfordringer til at deltage i Europas Krige. Saaledes afvistes
England-Ruslands Forslag om Deltagelse i den 3die Koalition
og Preussens Forslag om Alliance i 1806. Forholdene var
naturligvis ikke saa gunstige for den neutrale Handel, efter at
Hovedsætningerne i 1801 havde mistet deres Kraft, men de
mindre Indrømmelser, der var opnaaede, gavnede dog en
Del, og man kan i det hele og store betragte disse Aar inden
1806 som gode.
Men den politiske Situation paa Søen forandredes ved Slutningen af 1805. Slaget ved Trafalgar gav Herredømmet paa
Søen fuldt og helt til Englænderne, og Kejser Napoleon fattede med denne Kendsgerning for Øje Planer om at ramme
England økonomisk ved Fastlandsspærringen. Snarl udstedtes de forskellige franske Handelsdekreter med paafølgende
Modtræk fra engelsk Side, og der udvikledes derved en Til-
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"Russisk-~vensk Krig, 1808-09" Side 411). Inden Tilsiterfreden
havde England imidlertid afsendt et Troppekorps til Sveriges
Hjælp, og dette var under General Cathcart landet paa Rugen, som Svenskerne endnu , holdt besat. Inden dette Korps
havde faaet Lejlighed til at paabegynde Operationerne, overførtes det til den danske Krigsskueplads, hvorefter Sverige
opgav Riigen og trak sine Tropper tilbage.
1807
Rygtet om Tilsiterfredens hemmelige Artikel naaede til
England kort efter Fredens Slutning og vakte den største Bevægelse. Den i Forvejen paa Grund af Fastlandsspærringen
uhyggelige Situation blev ved den ovennævnte Mulighed for
Ifoncentration af en stor fjendtlig Flaade endnu uhyggeligere,
og England besluttede da omkring den 20de Juli at komme
Frankrig-Rusland i Forkøbet hos Portugal og DanmarkNorge. Sverige var allerede allieret med England, og Portugal kastede sig i Almene paa England og flyttede Residens
og Krigsflaade til Brasilien.
Den danske Regering pavde som nævnt siden 1801 af al
Magt bestræbt sig paa at bevare sin Neutralitet. Man havde
imidlertid ikke ventet Krænkelser af denne fra Englands Side
og derfor ikke udrustet Flaaden. Fra fransk Side havde man
derimod forberedt sig paa Overgreb og længe holdt en større
Troppestyrke under Vaaben ved den holstenske Grænse. Efter
Preussens Undergang havde man imidlertid ikke vovet at bevare denne fremskudte Stilling men havde - i øvrigt til Englands store Harme - søgt at berolige Frankrig ved at trække
Tropperne noget tilbage.
At Danmark, hvis Frankrig for Alvor vilde drage det ind
i Krigen og tvinge det til Handelsspærringen, vilde tage Parti
for England var allerede afgjort og ved gentagne Noter i Sommeren 1807 bekendtgjort for England. Der raadede ikke desto
mindre stærk - men ganske uberettiget Mistænksomhed i England overfor Danmark, næret af Søfartsstridigheder,
ovennævnte Troppeforskydning o. }.
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Da Tilsiterfredens Artikler blev bekendte, var Danmark ej
heller mere i Tvivl om, at nu var Neutraliteten ikke længere
til at opretholde. Den 3die August lod da ogsaa Kejser Napoleon afsende Ordre til sin Gesandt i Danmark om at meddele den danske Regering, at alt Samkvem med England i
en nær Fremtid maatte ophøre. Inden Danmark fik denne
Meddelelse, havde Englænderne foretaget et endnu skarpere
Skridt.
Hvad den engelske Regering havde besluttet var intet mindre end et Overfald for at tvinge Danmark-Norge til at afstaa Orlogsflaaden som Depositum, saa længe Krigen varede.
Skønt Danmark paa alle Maader havde lagl for Dagen, at det
vilde tage Parti for England, stolede man ikke derpaa og mente
ej heller, at Danmark vilde være i Stand til at modstaa
Frankrig-Rusland, inden England kunde komme til Hjælp.
Saa snart Beslutningen om et Overfald var fattet, satte man
i England Ekspeditionen, der skulde løse denne Opgave, i
Værk med Hurtighed og Kraft. Den 23de Juli afbrodes alt
Samkvem med Fastlandet, saaledes at ingen Efterretninger
om Foretagendet sivede ud. Tilfældigvis havde England i
Øjeblikket betydelige Stridskræfter rede paa kort Varsel, idet
større Troppeafdelinger var samlede paa Englands Østkyst,
foruden at det tidligere omtalte Troppekorps paa over 8000
Mand stod kampberedt paa Riigen. Transportfartøjer og en
større Eskadre var ligeledes for Haanden, saaledes at Admiral
James Gambier kunde afsejle fra Yarmouth med 17 Linieskibe, 21 Fregatter og mindre Fartøjer samt en Transportflaade paa 377 Skibe, hvor om Bord befandt sig over 20000
Mand. Den lste August, da Flaaden var paa Højden af Gøteborg, detacherede Admiral Gambier en Eskadre paa 4 Linieskibe, 13 Fregatter og mindre Fartøjer under Commodore
Keats til Store Bælt for at spæne Overfarten fra Fyn til Sjælland. Den 3 / 8 passerede Hovedstyrken uden Hindring Kronborg, endog erlæggende Told af Førselsskibene, stod Sundet
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ind og ankrede Syd for Helsingør. I ~e følgende Dage ankom
der desuden Forstærkninger, og Troppekorpset fra Rugen
øgede ved sin Ankomst Styrken, saaledes at denne - Eskadren i Store Bælt indbefattet - den 9de August talte i alt 25
Liuieskibe med 38 Fregatter og mindre Skibe (Eskadrechefer:
Stanhope og Essington, Stabschef: Sir Home Popham). Sjælland var saaledes ganske indesluttli!t og afskaaret fra Omverdenen, trods at Krigen "ikke var erklæret. Som i den dybeste
Fred havde Flaaden Samkvem med ~elsingør, ja provianterede endog i denne By.
Danmark-Norge var aldeles uforberedt paa et Angreb fra
Englands Side. Flaaden var ikke udruslet, og Hæren stod i
Slesvig, hvor ogsaa Kronprinsen og Udenrigsministeren befandt sig. Paalidelige Opgivelser om Englænde~es Planer og
om Ekspeditionen forelaa ikke, men paa Advarsler havde det
dog ikke manglet. Saaledes havde Chffen for Korvetten
,,Fylla" indberettet, at han i Portsmouth ved sit tjenstlige Besøg hos ~dmiral Gambier var bleven moc\taget med Ordene:
"Hvad vil De her, unge Mand? Skynd Qem hjem, maaske
faar jeg i Morgen Befaling til at arrestere Dem!" Lige ildevarslende Udtalelser var faldne overfor en af Korvettens Officerer fra de engelske Søofficerers Side. Sammenholdtes disse
- og andre - Indberetninger med, hvad der i øvrigt forelaa,
o~ na:nlig med beroligende Udtalelser fra den engelske Regermg til den danske Gesandt i London saa sent som aen 14de
Juli - altsaa kun 6 Dage før Togtet besluttedes - , fæstede
man ingen Lid til Rygterne, og traf ingen Foranstaltninger til
Forsvar. De engelske Rustninger - saa vidt de da var bekendte i Danmark - retfærdiggjordes i Danmarks Øjne af det
engelske Troppekorps paa Rugen, idet Flaaden enten kunde
tænkes at være bestemt til Forstærkning eller til Hjemførsel
af Korpset. En anden Omstændighed gjorde ogsaa Eskadrens Afsendelse forklarlig, nemlig det Omslag i den russiske
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Politik, der fra en tidligere allieret havde ført Rusland over
blandt Englands Fjender.
Men Danmark blev hurtigt revet ud af sin Opfattelse. Den
2den August landede en engelsk Gesandt i København og forlangte hos Direktøren for Udenrigsministeriet nærmere Oplysninger om Danmark-Norges Stilling over for Frankrig. Som
nævnt var baade Kronprinsen og Udenrigsministeren i Kiel,
og som Følge deraf maatte Direktøren for Udenrigsministeriet
vurdere den foreliggende Situations Farlighed. Ganske vist
var Gesandtens Henvendelse i sig selv ikke direkte fjendtlig,
men med den Dagen efter ankommende Flaade som Baggrund
havde den dog en ret uhyggelig Karakter og opfordrede til at
forberede Forsvaret. Dette turde Direktøren, Grev Joachim
Bernstorff, imidlertid ikke tilraade, og da ej heller den fra
Kronprinsen til Gesandten kort efter indløbende beroligende
Forklaring var ledsage'i af andet end Tilladelse til mindre
Forsvarsforanstaltninger, gik den kostbare Tid tabt.
Da indtraf 7/ 8 en anden engelsk Gesandt, Sir Francis Jackson, direkte til Kiel og overbragte et Ultimatum, gaaende ud
paa, at Danmark maatte vælge mellem Alliance eller Krig
med England. Alliancen var dog af en særegen Art. Ganske
vist vilde England forpligte sig til at forsvare Danmark men
forlangte først og fremmest den danske Flaades Udlevering
som Pant. Dette Pant skulde dog tilbagegives efter Freden,
og ej heller skulde Flaaden bruges under Krigen paa engelsk
Side men oplægges i engelske Havne. Kronprinsen svarede
Jackson med en Henvisning til Kongen i København og afrejste umiddelbart derefter selv til Hovedstaden, hvor han
ankom 11 / 8 • Efter at have udstedt Ordre til Københavns og
Sjællands Forsvar afrejste han samme Aften, medførende den
sindssyge Konge til Kiel - med Nød og neppe undgaaende
Opbringelse af en visiterende engelsk Krydser i Store Bælt.
Sir Francis Jackson, hvis Rejse til København ifølge Kron-
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prinsens Ordre forhaledes ved alle Poststationer, traf saaledes
kun Direktoren for Udenrigsministeriet, der ikke var i Stand
til at give et afgørende Svar paa det engelske Ultimatum, og
afbrød da Underhandlingerne, idet disse ifølge hans Instrukser
skulde være afsluttede inden 14/.8 • Krigen var saaledes erklæret.
Forsvaret af Sjælland var yderst svagt. Den omkring København liggende Voldlinie var i det væsentlige den samme
som i 1659, Byens Garnison var utilstrækkelig til dens Besættelse, og Ledelsen af Forsvaret var lagt i den personlig tapre
men lidet energiske Ingeniørgeneral v. Peymanns Haand.
Flaaden laa aftaklet i Lejet, men under Kommandør Steen
Billes kraftige Ledelse organiseredes hurtigt en Sødefension.
Denne bestod af 2 ForHinier, en ydre og en indre. Trekroner
(66 Kanoner), der siden 1801 var bleven forsynet med Jordvolde, var det eneste virkelige Fort i den ydre, idet "Prøvestenen" kun bestod af 3 i Aaret 1802 grundsatte Linieskibe med
i all 89 Kanoner. Til Støtte for Trekroner og Provestenen
udlagdes en Del Blokskibe, hvoraf 2, der laa mellem de nævnte
Forter, førte i alt 44 Kanoner - det ene af dem var i øvrigt det
fra 1801 beromte Flaadebatteri. Mel,lem Trekroner og Kalkbrænderiet laa Blokskibene "Mars" (60) og "St. Thomas" (22)
og indenfor disse 3 Styk.pramme (60). Trekroner og Prøvestenen var besat af Marinerregimentet, Prøvestenen var dog
delvis besat af Flaadens Mandskab og kommanderedes af
Kommandørkaptajn Joost van Dockum. Hele den ydre Linie
førte saaledes 341 Kanoner. Den indre Fortlinie bestod af Citadellet og Sixtus, der forsvarede Indløbel til Havnen samt
Qvintus og Strickers Batteri. Af disse var Sixtus besat af Marinen og kommanderet af Holmens Overekvigagemester.
Det bevægelige Forsvar bestod af 3 Delinger Kanonbaade
(lste Deling: 8 Kanonchalupper, 2den Deling: 11 Kanonbaade,
3die Deling: 7 Kanonchalupper). Delingerne var atter delt i
Divisioner paa ca. 3 Fartøjer, og hele Styrken førte ca. 52 Ka-

noner samt over Hundrede 4pundige Haubitser. Til Forsvaret
hørte desuden en Bombarderdivision (5 Fartøjer) med 2 Kanoner, 4 lOOpundige Morterer og 2 lette Haubitser. Kommandoen
over det bevægelige Forsvar førtes af Kommandørkaptajn I.
C. Krieger. Kommandør Steen Bille førte Kommandoen over
hele Søfensionen og var tillige, jævnsides med en General,
kommanderende "en second" hos General v. Peymann.
Da Underhandlingerne ikke var bragt til Ende til det af
den engelske Regering fastsatte Tidspunkt, begav Sir Francis
Jackson sig om Bord paa Admiral Gambiers Flagskib, og da
samtidig Transportflaaden med Troppekorpset fra Riigen ankrede i Køge Bugt, gjorde Englænderne klar til Landgang. Da
var dog allerede de klrste Skud faldne.
"Frederiksværn" og "Cornas" Natten mellem den

14

/8

og

16

/8

1807. .

Fregatten "Frederiksværn", Kaptajn H. S. Gerner,
havde ved Englændernes Ankomst Station som Vagtskib
paa Helsingør Red. Fregatten var 24 Aar gammel, i daarlig Stand og bemandet med en Besætning, der talte mange
usøvante og Lærlinge. Da den engelske Flaades Optræden
blev truende, fik Kaptajn Gerner Ordre til enten ·at søge
København eller at ødelægge Skibet og lettede derfor Natten mellem den 12te og 13de fra Reden. Da baade Vind og
Strom var sydlige, var det Planen at redde Skibet ind til
Norge. Saa snart Fregattens Afsejling opdagedes, afgik et
engelsk Linieskib og en velsejlende Fregat "Comus" (32)
for at bringe "Frederiksværn" tilbage. Det lykkedes "Comus" at indhente "Frederiksværn" Natten mellem den
14de og 15de August paa Højden af Marstrand, og da Kaptajn Gerner besvarede Englændernes Opfordring til at dreje
bi afvisende, aabnede "Comus" Ilden. Det første Lag fra
denne blev affyret langskibs agterind paa "Frederiksværn",
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hvis Ratline blev overskudt, saaledes at Skibet løb i Vinden, og blandt hvis daarligt uddannede Besætning der opstod stor Forvirring. Kampen fortsattes dog omtrent en
Times Tid, men "Frederiksværn"s Skydning var daarlig,
da Batterilanternerne idelig slukkedes. Mandskabets Holdning var ej heller god. Det lykkedes tilsidst "Comus" at
lægge om Bord i "Frederiksværn" og at erobre denne ved
Entring, skønt den engelske Besætning kun talte 145 Mand
mod 226 paa dansk Side. Tabet paa engelsk Side var kun
1 saaret, ,,Frederiksværn" mistede 32 døde og saarede.
Dansk Flag og Vimpel vedblev at vaje paa Fregatten, da
Krigen endnu ikke var erklæret. Alle de fangn~ danske
Marinere tog Tjeneste hos Fjenden. Om Morgenen 18/ 8 laa hele den engelske Flaade til Ankers
ud for Vedbæk, og efter at have detacheret en mindre Styrke
til Flankeangreb ved Skovshoved, tog Landgangen si,n Begyndelse.

Dispositionen for Landgangen.
Overlilsynet med Landgangen førtes af en Kontreadmiral.
Alle flaadens Fartøjer var ham underlagt og inddeltes i 3
Delinger, hver under Anførsel af en Kommandør. Underafdelingerne førtes af Officerer, og der var Befalingsmænd ,i
hvert Fartøj. Barkasserne udgjorde en 4de Division, der udelukkende transporterede Feltartilleriet. i Land. Hver Deling
havde sin Kendingsfarve, der førtes paa Vimpelstage i hvert
Fartøj. Efter Signal fra Flagskibet paabegyndte Delingerne
Transporten fra et Skib ad Gangen, og dette hejste straks
Delingens Kendingsfarve. Paa denne Maade kunde et Regiment paa een Gang udskibes, og alle Delingens Baade satte da
af samtidig og roede i Kølvands- eller Frontlinie med Officersfartøjerne paa Fløjene mod Land med Tropperne indskibede 'i den Orden, hvori de skulde landsættes. -
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Landgangen forløb uden Uheld, navnlig da der ikke blev
gjort nogen Modstand fra tlansk Side. Landsætningen af Tropper vedblev i de følgende Dage, idet Udskibningsstederne lagdes nærmere og nærmere ved København, alt som de først
landsatte Tropper .uden Modstand rykkede mod Byen. Saaledes landsattes Rytteriet og Artilleriet paa Strækningen
Skovshoved-Kalkbrænderiet, og sluttelig landede det riigenskc
Troppekorps i den nordlige Del af Køge Bugt.
Den engelske Flaades Hovedstyrke tog derpaa Post ca. 4
Sml. NO for Trekroner og forblev til Ankers her uden væsentlige Forandringer til Københavns Kapitulation. Til Samvirke med Belejringshæren detacheredes en Eskadre af 14
Korvetter og Brigger samt 15 Bombarderfartøjer (mea i alt 226
Kanoner og 20 Morterer) under Kommando af Captain Puget.
21
/ 8 erklæredes desuden Blokade af hele Sjælland.
At Englænderne saaledes uden Sværdslag kunde iværksætte deres Landgang og indeslutte Fæstningen, var selvfølgelig yderst uheldigt for Forsvarernes Moral. Grunden var imidlertid en bestemt Ordre fra Kronprinsen til ikke at være
,,Agressor".
Den 17de August foretoges det første Udfald fra den belejrede By og rettedes mod Vibenshus. En Kanonbaadsdivision
støttede Tropperne i højre Flanke, og samtidig opererede de
andre Kanonbaadsdivisioner mod engelske Transportskibe i
Hollænderdybet og afskar 3 af disse. Den engelske Specialeskadre gik da frem men blev af alle Kanonbaadsdivisionerne
bragt til al standse. Udfaldet mod Vibenshus gik i S"taa henimod Aften, men næste Dag gik Kanonbaadene atter frem til
Angreb mod Specialeskadren. Englænderne havde imidlertid
opkastet et Batteri ved Svanemøllen, hvorfra Kanonbaadene
kunde enfileres, og de gik derfor tilbage med et Tab af 3
døde og saarede. Batteriet ved Svanemøllen forstærkedes tillige yderligere i de følgende Dage og begrænsede herved de
danske Kanonbaades Fremtrængen langs Kysten, ligesom den
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engel!Ske Belejringshærs venstre Flanke herved kunde holde
Forbindelse med Flaaden. Fra dansk Side gjorde man intet
Forsøg paa at skaffe Kanonbaadene noget Værk til Dækning
søndenfor det engelske Værk ved Strandmøllen, hvorfor deres
Operationsfelt indsnævredes mere og mere. Derimod gik ~e
næste Udfald ud paa at ødelægge dette sidste Værk - særlig
trængte Kommandør Bille ind paa General v. Peymann for at
formaa ham til et Angreb. Den 20de August noget før Daggry afgik de 3 Kanonbaadsdivisioner ti1 dette Angreb, men ~
Tropperne først rykkede ud, da det var bleven fuldstændig
lyst, faldt Kanonbaadenes Angreb først, og hele Foretagendet
mistede Karakteren af en Overrumpling. Kanonbaadene bragte
ikke desto mindre Batteriet til Tavshed, da et maskeret Batteri aabnede Ilden. Samtidig gik Specialeskadren frem, saaledes al Kanonbaadene maatte gaa tilbage med et Tab af 9
døde og saarede.
I de følgende Dage rettedes Defensionens Operationer atter
mod Svanemøllebatteriet. To af Stykprammene og Bombar23
derdivisionen varpede ud til Kalkbrænderiet, og / 8 aabnedes
Ilden paa 1000 Meters Afstand mod Batteriet, der i Mellemtiden
var bleven forstærket og armeret med Kasteskyts. Da Specialeskadren nu rykkede frem, gik Kanonbaadsdelingen frem
til Angreb. Saavel Trekroner som Citadellet og Blokskibene
greb ind i Kampen, der ophørte henimod Aften med, at Englænderne maatte gaa tilbage med et Tab af 17 døde og saarede. Flere af Fartøjerne paa begge Sider havde lidt en Del
Skade.
Den engelske Belejringshær nærmede sig imidlertid mere
og mere til Fæstningen og besatle Linien udenom Søerne samt
21
Classens Have. Mod dette sidste Afsnit foretoges derfor /a
et kombineret Udfald. Troppestyrken var dog kun ringe, og
de 13 Kanonbaade, der deltog, kunde ikke støtte Angrebet,
der snart gik i Staa. Da Kampen næsten var ophørt, sprang
Kanonbaaden "Stubbekøbing" i Luften ved et fjendtligt Bom-
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bekast fra Svanemøllebatteriet. Tabene paa dansk Side var
derfor store, i alt 50 Mand døde og saarede - af "Stubbekøbing"s 60 Mand var saaledes kun 17 Mand uskadte, hvoriblandt Chefen, der i yderste Øjeblik blev kastel over Bord af
en behjertet Kvartermester.
Ogsaa i Kallebodstrand optraadte Kanonbaadene, idet der
detacheredes en Division hertil for at forhindre Englænderne
i at oprette Batterier til Støtte for deres højre Flanke. Dette
lykkedes dog ikke, og da 27 / 8 om Morgenen et engelsk Batteri
ved Gamle Pesthus blev afdækket, angreb Kanonbaadene men
maatte trække sig tilbage med et Tab af 13 døde og saarede.
Blandt de saarede var Divisionschefen, Premierløjtnant Wulff,
og Kadet Buhl.
Efter at Englænderne havde besat Classens Have, opkastede de et Batteri nordenfor denne ved Ny Kalkbrænderi. Da
dette yderligere indskrænkede Kanonbaadenes Operationer,
og da Trek.roners Ild paa denne Afstand - 1800 m - var
uvirksom, foretoges paa Sødefensionschefens Forlangende 31 / a
det sidste Udfald fra den belejrede By. Udfaldet paabegyndtes Kl. 4 om Morgenen og rettedes først og fremmest mod Classens Have, der maatte ryddes, inden Angrebet kunde foretages mod Batteriet. Af Flaadens Materiel deltog en Kanonbaadsdivision. Skønt Udfaldet blev kraftigt imødegaaet, lykkedes det dog at faa Classens Have ryddet, men Tropperne saa
sig ved 6 Tiden nødsagede til at gaa tilbage. Kanonbaadene
fortsatte Kampen med Specialeskadren og Svanemøllebatteriet, der bekastedes af Bombarderdivisionen med det Resultat, al et armeret engelsk Transportskib sprang i Luften. Englændernes Tab var 31 døde og saarede, Danskernes 7.
I alle disse Dage havde Sødefensionen saaledes kun lidt
ringe Tab og med Held løst sin Op_gave at holde den engelske
Specialeskadre udenfor Bombardementsafstand. Det maa dog
erindres, at den engelske Flaades Hovedstyrke intet Øjeblik
havde grebet ind i Kampen. Et regelret Angreb - saaledes
Nordens Søkrigshistorie.
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som i 1801 - vilde utvivlsomt have været muligt at gennemføre, men man fandt de dertil nødvendige Ofre for store og
foretrak at lade Afgørelsen falde til Lands. Chancerne for at
bringe Byen til hurtig Overgivelse var i øvrigt store, da den
engelske Belejringshær saa godt som uden Modstand var rykket frem til Bombardementsafstand, og da de svage Forsøg,
man paa dansk Side havde gjort paa at opstille en Undsætningshær paa Grundlag af Øernes Landeværn, som bekendt
strandede fuldstændigt i Slaget ved Køge. Da Forsøgene paa
at skaffe Kanonbaadsdivisioneme frie Hænder langs Kysten
var strandede, grundet paa den ringe Energi, hvormed Udfaldene foretoges fra Byen, indskrænkedes Kanonbaadenes
Rolle til et blot og bart Havneforsvar, en Opgave de løste
fuldkomment, da Englænderne som nævnt intet alvorligt
Fremstød vovede.
Den lste September rettede General Catheart og Admiral
Gambier en Opfordring til General v. Peymann om Overgivelse. Grnndlaget for denne var Flaadens Udlevering som
Depositum, og de to Anførere erklærede, at dette Tilbud ikke
vilde blive gentaget. General v. Peymanns Svar var absolut
afvisende, og 2 / 9 om Aftenen aabnede Englænderne derfor
Bombardement fra alle deres Stillinger i Land. Ogsaa fra Søsiden forsøgte de engelske Bombarderfartøjer at iværksætte et
Bombardement men vistes tilbage af Kanonbaadene. Batterierne ved Svanemøllen og Kalkbrænderiet bekastede tillige
Havnen men uden at tilføje de der liggende Fartøjer nogen
Skade.
Bombardementet fortsattes - ganske vist med større Afbrydelser - til "/ 9 og anrettede saa megen Skade, at General v.
Peymann paa denne Dag indledede Underhandlinger om
Fæstningens Overgivelse. Da Englænderne havde erklæret
sig villige hertil paa Grundlag af Flaadens Udlevering uden
bestemt Udtalelse, om denne var tænkt som Depositum eller
som Prise , samlede Generalen de højeste militære og civile
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Myndigheder til Krigsraad. Marinen repræsenteredes i dette
- foruden af Kommandør Bille - af Admiral Winterfeld, der
var Flaadens ældste Flagmand, og af endnu en Flagofficer
samt Holmens Overekvipagemester. Krigsraadet vedtog enstemmigt Overgivelsen af Byen paa Grundlag af Flaadens
Udlevering men ligeledes uden bestemt Udtalelse, om dette
var som Prise eller som Depositum, idet man efter Englændernes Udtalelser stod i den Formening, at Udleveringen som
Depositum vilde kunne opnaas.
Ved Mødet mellem de danske og engelske Underhandlere
fastslog disse sidste imidlertid, at Flaaden med samt alt til
dennes Udrustning hørende Materiel vilde være at udlevere
som Prise. Da det viste sig umuligt at rokke ved denne Fordring, vedtog Krigsraadet i København Overgivelsen paa disse
Betingelser. Kommandør Bille nægtede imidlertid sin Underskrift paa denne videregaaende Beslutning og erklærede,
at alle Stadens samlede Sø- og Landstridskræfter først burde
samles til et energisk Udfald, før en Overgivelse kunde tænkes
paa saadanne Betingelser. General v. Peymann tiltraadte
imidlertid Majoritetens Beslutning og gik ind paa Englændernes Fordringer, ifølge hvilke Flaaden med alt dens Materiel udleveredes, imod at Englænderne til Gengæld forpligtede sig til at rømme Sjælland i Løbet af 6 Uger.
Som Forholdene havde udviklet sig, var et videre Forsvar
af Byen i Virkeligheden haabløst. Ganske vist havde Forsvaret fra Landsiden været ført uden Energi, men videre Kamp
vilde, naar Englænderne havde tilkæmpet sig saa fremskudte
Stillinger, som Tilfældet var, i bedste Fald kun have forhalet men ikke forandret den endelige Afgørelse. Kommandør
Billes Forslag var da ogsaa kun at opfatte som en sidste Anstrengelse for derefter at kunne falde med Ære, og Kommandøren indrømmede selv det unyttige i Tanken Dagen efter i
sin Rapport til Kronprinsen.
Det synes imidlertid mærkeligt, at man ikke ødelagde
25"
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Flaaden umiddeLbart efter, at Englændernes Fordringer i
deres fulde Udstrækning blev bekendte. Skønt Søetatens Medlemmer i Krigsraadet tilraadede dette, vilde General v. Peymann dog ikke skride hertil. Grunden var, at Generalen frygtede for at handle uden direkte Ordre fra Kronprmsen jævnsides med, at han stadig haabede paa, at Englænderne trods
alt vilde betragte Flaaden som Depositum. Tillige mente han,
at Englænderne, naar de ved deres Indtagelse af København
fandt Flaaden ødelagt, hverken vilde rømme København eller
Sjælland, og sad de først fast her, vilde deres Herredømme
paa Søen betrygge deres Besiddelse saa fuldstændigt, at ethvert Haab om at fordrive dem maatte opgives.
Da det endelig skarpt fastsloges, at Flaaden fordredes som
Prise, betragtede man det desuden som en Umulighed at naa
en virkelig Ødelæggelse. At brænde den mente man vilde
medføre alvorlig Fare for store Dele af Byen, og at sænke den,
hvortil Admiralitetet havde truffet Foranstaltninger, var ikke
ensbetydende med dens Ødelæggelse paa Grund af de':1 ringe
Dybde i Lejet. Med tilstrækkelig Energi kunde denne Opgave
naturligvis have været løst og burde have været løst.
Da Kronprinsen erfarede Kapitulationsbetingelserne, blev
han ganske ude af sig selv. Ganske vist havde han ikke givet
General v. P eymann Instruktioner om Flaadens Ødelæggelse,
og de bestemte Ordre desangaaende, som han med en Officer
sendte af Sted fra Kiel, mi.aede aldrig frem, men han var
fuldt berettiget til at gaa ud fra, at Flaaden aldrig vilde blive
udleveret. Saa snart Neutraliteten var bleven krænket, havde
Danmark maattet søge Hjælp hos Englands Fjender, og over
for disse - · sær1ig over for Kejser Napoleon - var Københavns Kapitulation efter et lidet energisk Forsvar og Flaadens
Udlevering Handlinger, der ikke satte Danmark i det bedste
Lys. Det betragtedes som Tegn paa, at det vilde være vanskeligt at fæste Lid lil Danmarks fremtidige Holdning og som
Begivenheder, der langt mere fristede til en Erobring af Lan-
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det end en Alliance med dette. Det lykkedes dog at faa afsluttet et Forbund med Frankrig 31 / 10 1807.
HvQr følgerigtig end Englændernes Opfattelse var af, at
den danske Flaade burde forhindres i at overgaa til Landets
Fjender, blev dog Resultatet langtfra tilfredsstillende. Man
havde ventet sig en øjeblikkelig Indrømmelse af alle de fremsatte Fordringer og derfor tilvejebragt en stor Magtudfoldelse,
men ved den brutale Optræden overfor en Modstander, hvis
Kurs man i Forvejen vidste bar imod England, naaede man
netop d~t modsatte. I Danmark erhvervede man sig en ny
uforsonhg Modstander, hvis Havne straks gik ind under Fastlandsspærringen, og hvis Farvande i Fjendehaand trods alt
kunde byde den store engelske Østersøhandel alvorlige Vanskeligheder. Ganske vist havde man sikret sig den danske
Flaade men til Gengæld opgivet ethvert Støttepunkt i de danske Farvande, naar undtages Helgoland, som man havde benyttet Lejligheden til at erobre. Resultatet af den store Magtudfoldelse var saaledes langtfra, hvad der kunde have været
naaet, og føltes ogsaa i England, idet man kort efter Københavns Kapitulation tilbød at træde i Alliance med Danmark
e~er endog at anerkende Landets Neutralitet og da at tilbagegive Flaaden 3 Aar efter den almindelige Fred. Danmark tilbageviste bestemt dette Tilbud.
Efter Kapitulationen gik Englænderne i Gang med aJ udruste de erobrede Skibe, og endelig 21 / 10 - Aarsdagen for Trafalgarslaget - stod de alle fuldt udrustede under engelsk Flag
Kroneløbet ud. I alt bortførtes 16 Linieskibe - af hvilke et
dog strandede paa Taarbæk Rev og maatte brændes - , 15 Fregatter og Korvetter, 14 mindre Fartøjer samt saa meget Gods
og Forraad, at det fyldte 92 Koffardiskibe. Kun 4 af Linieskibene blev dog udrustede i England, de øvrige ansaas for at
være for gamle og skrøbelige. Paa Holm.en var der efter Englændernes Afsejling ganske tomt, 1 Linieskib, der stod under
Bygning, havde de ødelagt, selv Arbejdernes private Værktøj
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- endog Papirsaksene fra Kontorerne - var gjort til Prise.
Paa engelsk Side havde en særlig Kommission forhandlet om
Udleveringen med Ekvipagemesteren, Kaptajn Rosenvinge,
hvem dette sørgelige Hverv var overdraget fra dansk Side. De
engelske Søofficerer optraadte gennemgaaende med den største
Takt og Finfølelse - ene undtaget Stabschefen Sir Home
Popham. Da denne beskyldte Kaptajn Rosenvinge for at forholde Englænderne Genstande, der ifølge Kapitulationen tilkom dem, udfordrede Rosenvinge ham øjeblikkelig. Sir Home
Popham blev imidlertid af sine Standsfæller tvungen til at
gøre Rosenvinge en Undskyldning, hvorved Sagen bilagdes.
Den tidligere ejendommelige Situation, hvor hele Landet
var i Krig med England undtagen Hovedstaden, der havde
Fred, var nu simpel nok, og Krigen i hele dens Udstrælming
var en Kendsgerning. Skønt den engelske Hær havde forladt
Sjælland, havde dog Englændernes knusende Overmagt i de
danske Farvande - forøget ved Erobringen af den danske
Flaade - for stedse givet dem Herredømmet paa Søen i
Hænde. Alt, hvad Danmark-Norge havde tilbage, var 2 Linieskibe, der laa i Norge, 1 Korvet, 4 Brigger, 4 Stykpramme, 16
Kanonbaade og nogle mindre Fartøjer.
Efter Tildragelserne i 1801 havde der stadig været stationeret en mindre Eskadre i Norge for at nedbringe de norske
indrullerede, og ved Krigens Udbrud fik den straks den Opgave at operere paa Englændernes Forbindelseslinier med København. Styrken bestod af Linieskibet "Prinsesse Louise Augusta", der skulde have været til København for at reparere,
samt Linieskibet "Prins Christian Frederik" (68) og Briggen
,,Lougen" (18), begge nye Skibe, der havde været paa Kadettogt under Kommandørkaptajn H. C. Sneedorff. Hele Styrken udrustedes og dannede i Forbindelse med den norske
Kanonbaadsflotille en Sødefension, der underlagdes Sneedorff
paa "Prinsesse Louise Augusta". Til Chef for "Prins Christian Frederik" udnævntes den fra Affæren ved St. Thomas
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1801 bekendte Kaptajn C. W. Jessen. Skibene stationeredes
i Kristianssand og Frederiksværn.
"Louise Augusta" og "Lougen" var, da den engelske
Flaade ankom til Sundet, klare til Afsejling og anede ikke Situationen5 farlige Karakter. De blev imidlertid opholdt af
Modvind og undgik derved at falde i Englændernes Hænder,
og da kort efter en overlegen engelsk Styrke viste sig udenfor den norske Skærgaard, mente man det haabløst at vove
et Udbrud. Med stort Besvær fortes nu de tre Skibe til Frederiksstad, hvor de oplagdes bag stærke Forskansninger, medens Kommandørkaptajn Sneedorff med stor Dygtighed organiserede Kystforsvaret. Kort efter indløb der imidlertid Ordre fra Kronprinsen til at optræde offensivt - koste hvad det
koste vilde - og særlig at forsøge paa at tilbageerobre nogle
af de danske Smaaskibe, som man formodede vilde prise
Norske-Kysten. 10/ 11 løb Skibene ud efter store Udrustningsvanskeligheder - særlig var Proviant næsten ikke til at opdrive - , men de engelske Konvojer var da passerede, og Havarier tvang snart "Louise Augusta" til at søge Havn. En ny
Ordre fra Kronprinsen indløb imidlertid, ifølge hvilken Sneedorff med de to Linieskibe skulde afgaa til Sundet og rense
dette for et fjendtligt Linieskib samt nogle Fregatter og Brigger, og det paalagdes Sneedorfi "ikke at opholde sig med
Smaating" paa Nedrejsen. Forsinkede af Modvind afsejlede
Skibene 30 /u- Paa Vejen kom de imidlertid om Natten ind i
en engelsk Konvoj paa Højden af Skagen, og da SneedorfI
ikke kunde afgøre dennes Styrke og desuden i Henhold til de
Efterretninger han havde om den engelske Styrke i de danske Farvande maatte regne med Muligheden af at have en
overlegen Styrke for sig, holdt han ud af Konvojen for at
afvente Dagens Komme. I Mørket tabtes Følingen, og det viste sig umuligt at indhente Konvojen næste Dag. Det viste
sig senere, at denne netop var de Skibe, SneedorfI var nedkaldt for at fordrive, og Sagen underkastedes et Overkrigs-
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forhør. Der blev dog ikke rejst Tiltale imod SneedorfI, hvis
Adfærd sikkert ogsaa var fuldt forsvarlig, thi var Konvojen
underlegen, var Sneedorff ifølge Kronprinsens Ordre om "ikke
at opholde sig med Smaating" forpligtet til at lade den passere, og var den overlegen - hvad han oven i Købet havde al
Grund til at tro - , vilde det være urigtigt at tage imod en
Natkamp.

af det paa Holmen tiloversblevne Tømmer og derfor døbt med
Navnet "Phoenix"), 4 Fregatter; 8 Brigger og 287 mindre Fartøjer (Stykpramme, Kanonbaade o. 1.). Da det dansk-norske
Handelsflag overalt var fredløst for de talrige engelske Krydsere, anvendtes Koffardimarinens Officerer i stort Tal som
"Maanedsløjtnanter", og der udrustedes og bemandedes en
Mængde Kapere, ligesom ogsaa Koffardiskibe armeredes og
indgik i Flaadens Rækker.
Kanonbaadene stationeredes rundt paa Kysterne støttede
paa Skanseanlæg. Djsses Beliggenhed udpegedes af Søofficerer, der i Forening med Amtmændene berejste Kysterne og
tillige undersøgte Forsvarsmulighederne, Transportforhold
o. 1. Saaledes forsynedes et stort Antal Havne og Anløbssteder med Skanseanlæg, og Kysterne inddeltes i Kystmilicedistrikter. Landstridskræfterne i disse bestod af en Kystmilits, rekruteret blandt Stedets Beboere og under Kommando
af en Stabsofficer af Armeen. Liniehæren var fordelt i 5 Distrikter (Sjælland, Jylland-Fyn, Hertugdømmerne, Nordog Sydnorge), kommanderede af Divisionsgeneraler, hvem
alle Forsvarets ~ø- og Landstridskræfter var underlagte.
Den pohltiske Situation i Norden i 1808 prægedes i høj Grad
af Sveriges Holdning. Napoleons Planer tog som før nævnt
Sigte paa at tvinge Sverige ind under Fastlandsspærringen.
Da Sverige afslog dette, skulde Rusland rette et Angreb mod
Finland, og dansk-franske Tropper skulde samtidig angribe
Vest fra for at binde en Del af de svenske Stridskræfter. Som
Forbundsfælle med Rusland og Frankrig saa Danmark sig
derfor nødsaget til at erklære Sverige Krig 29 / ~ 1808.
Den engelske Flaade, hvis Opgaver i Forvejen var at afskære Forbindelsen mellem Danmark og Norge og desuden
at sikre Handelsskibes Passage af Sundet, fik nu en ny Opgave i at støtte den svenske Flaade imod den russiske. Den
engelske Styrke i de nordiske Farvande, der ved Vinterens
Komme var gaaet hjem, skulde derfor forstærkes og bragtes

Ved Aarets Begyndelse var saaledes største Delen af de tiloversblevne dansk-norske Orlogsskibe samlede i de danske
Farvande. I Norge forblev Briggen "Lougen" og en Deling
Kanonbaade, der i Forbindelse med det af Sneedorff organiserede Kystforsvar skulde værge Landet mod mindre engelske
Ekspeditioner. Da man maatte gaa ud fra, at Forbindelsen
med Danmark vilde blive afskaaret, udnævntes Prins Kristian August til Statholder, og under ham beordredes Kommandør Lorens Fisker til at lede Kystforsvaret.
Allerede før Englændernes Afsejling havde man i Danmark taget fat af alle Kræfter paa at ordne Forsvaret. Det
var lykkedes at overføre en stor Del af den i Holsten staaende
Hær, men overfor Englændernes udstrakte Herredømme til
Søs var Forbindelsen af Landsdelene selvfølgelig alt andet end
sikker. Man opgav da ogsaa fuldstændigt Tanken om at fravriste Fjenden dette og satte alle Kræfter ind paa at skabe
et mobilt Kystforsvar. Hertil havdes en Del Kanonbaade og
mindre Skibe, som udbedredes samtidig med, at man med
Kraft tog fat paa Nybygninger. Den i alle .Samfundslag luende Harme mod Englænderne gav sig Udslag i den største
Offervillighed hos Befolkningen; Penge, Proviant, Skibbygningsmateriale o. I. strømmede ind. Særlig tiltrængtes Skibbygningsmateriale, hvorfor f. Eks. Udførselen af Egetræ ganske forbødes, ligesom alle private Værfter sattes i Arbejde
med Nybygninger. Inden Udgangen af 1808 var 143 Kanonbaade, 4 Brigger og 2 Skytpramme færdige til Brug, og i alt
indlemmedes under hele Krigen i Flaaden: 1 Linieskib (bygget
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op til 12 Linieskibe, 5 Fregatter og en Del Smaafartøjer under
Kommando af Viceadmiral Sir James Saumarez. Eskadren
skulde konvojere en Troppetransport paa over 10000 Mand tH
Hjælp for Sverige. Forskellige ·omstændigheder bevirkede
imidlertid, at man fremskyndede Eskadrernes Afsejling saa
meget som muligt, og særlig virkede Efterretningerne om, at
danske Orlogsmænd var i Søen, til at drive paa. Saaledes
meldte Fregatten "Quebec", der med 3~ Million Kroner i Subsidier var paa Vej til Sverige, at den med Nød og neppe var
undgaaet Opbringelse 5 / 2 af Linieskibet "Prins Christian Frederik", og man afsendte da forud for den øvrige Eskadre
Linieskibene "Slately" og "Nassau" tilligemed nogle Fregatter under Kommando af Commodore Parker. Linieskibene afgik til Gøteborg, hvor de imidlertid fros inde.
I Begyndelsen af Aaret var det til Angrebet paa Sverige
bestemte franske Korps under Marchal Bernadotte, Prins af
Ponte Corvo, rykket ind i Jylland, og alt afhang saaledes af,
hvor hurtig det opererede, thi Englænderne kunde ventes til
Store Bælt hvert Øjeblik. Store Transportforanstaltninger, ledede af danske Søofficerer, var trufne ved Sundet og Bælterne,
men det franske Armekorps sinkedes uafladeligt i sin Frem march. Store Bælts Betydning stod ingenlunde klar for Napoleon og Bernadotte - de regnede bl.a. med dets Tilfrysning - ,
og inden Armekorpset var blot nogenlunde koncentreret paa
Fyn, viste de forste engelske Krydsere sig i Bæltet efter at
have iset sig ud fra Gøteborg, hvor de havde overvintret. Mar~ chal Bernadotte, der var i København for at forhandle med
Kronprinsen, maatte endog lægge sin Tilbagerejse over Lolland og derfra i aaben Baad gaa søndenom Langeland til Als.
For sent erkendte man i Frankrig, at Store Bælt i Virkeligheden er Fastlandets Grænse. De Forsøg, der skulde gøres for
al rense Bæltet, maatte imidlertid gøres fra dansk Side, og
hertil besad Danmark kun Linieskibet "Prins Christian Frederik".
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1808 (se Plan 13).
8
Linieskibet "Prins Christian Frederik" laa til Ankers
paa Helsingørs Red, da det modtog Ordre til at af gaa til
Store Bælt. Skibet havde været under Kommando hele Vinteren, og Besætningen var i Øjeblikket ikke fuldtallig.
Trediedelen af Mandskabet var saaledes lige kommen om
Bord, da der havde været - og for øvrigt stadig var - Epidemi om Bord. Den forløbne Vinter havde baade været
kold og stormfuld, Opholdet paa Helsingørs Red havde
været højst anstrengende paa Grund af Isgang, og dette
i Forbindelse med, al Skibet var daarligt udrustet og først
skulde provianteres, gjorde, at Afsejlingen trak ud og først
iværksattes 21/ ,. Særlig viste Tovværket sig slet, idet Englænderne havde bortført hele Værftets Beholdning og følgelig henvist Marinen til at købe hos private, der ikke
havde en tilstrækkelig god Vare at levere under de vanskelige Forhold.
Den forsinkede Afsejling blev skæbnesvanger for Skibet. Allerede under Nedsejlingen fra Norge var det blevet
observeret fra Vinga, og de derliggende engelske Linieskibe begyndte at ise sig ud. ½Time efter "Prins Christian
"Frederik"s Afsejling indtraf den engelske Eskadre ud for
Hoganås, og da Commodore Parker fra Helsingoorg gjordes bekendt med Sagernes Stilling, beordrede han Linieskibet "Vanguard" til at tage Post ved Helsingør, medens
han selv med "Stately" og "Nassau" stod Vest paa. Efterretninger om den engelske Eskadres Bevægelser afsendtes
til "Prins Christian Frederik" fra København men naaede
ikke Linieskibet. Ej heller en Fiskerbaad, der af egen
Drift satte efter Linieskibet, naaede dette, der saaledes uvidende om Situationen passerede Sjællands Rev 21/ 3 om
Eftermiddagen. Herfra styredes Bidevind mod Sejrø, hvorefter der ved Mørkets Frembrud ankredes mellem Sejrø og

Kampen ved Sjællands Odde
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Revsnæs. Allerede før Passagen af Sjæl1ands Rev havde
man observeret 2 engelske Fregatter eller Korvetter, der
ligeledes styrede mod Sejrø, ·og som nu ogsaa gik til Ankers
omtrent ud for Revsnæs.
Næste Morgen 22/ 3 lettede Englænderne og stod for en
østlig Brise nordefter østenom Hatter Barn. Kaptajn Jessen lettede ligeledes og stod stadig foran og til Luvart af
Englænderne nordpaa, idet han derved mente sig _i Overensstemmelse med sine Ordrer, der udtalte, at det var af
yderste Vigtighed at faa Fjenden forjaget fra Bæltet. Kaptajn Jessen var ganske klar over, at den bedste Maade at
forjage Fjenden paa vilde være at slaa ham. Dette rummede dog en Fare, thi angreb han Englænderne, kunde
altid den ene af dem undslippe, medens han kæmpede
med den anden, og tillige mente han det heldigt at naa
ud i aabent Farvand for med nogen Udsigt til Held der
at optage Kampen. Omtrent paa Højden af Sjællands Rev
observeredes imidlertid endnu en engelsk Fregat, der straks
holdt østerpaa og forenede sig med de to Korvetter. Disse
var for kort Tid siden naael op i Linieskibets Kølvand, og
dette vendte derfor. Englænderne holdt straks af, hvorefter saavel Linieskibet som disse gik tilbage tiL deres gamle
Kurser op vestenom Hasteens Grund. Omtrent Kl. 2 v:;tr
Linieskibet naaet hertil, da yderligere Linieskibene "Slately" og "Nassau" observeredes kommende østerfra mellem Anholt og Lysegrunden. Vinden var da ONO. ,,Prins
Christian" vendte straks og stod ned mod Sejrø Østpynt,
idet Chefen - da Situationen jo nu var ganske fortvivlet paalænkte at søge ind i Nexeløbugten eller i alt Fald at
søge Bæltet ved at gaa indenom Sejrø. Ordren om al rense
Bæltet mente han at burde se bort fra nu, da Fjendens
Overmagt var saa stor, og han vilde da sætte alt ind paa
at redde Skibet, hvilket han menle muligt vilde kunne lykkes - med den vundne Højde fra Sejrøs Østspids kunde
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Linieskibet muligt sejle fra Englænderne og naa til Nyborg. Den kendte Mand, der fra København var medgivet
Skibet, erklærede sig imidlertid ude af Stand til at tage
Skibet indenom Sejrø, og da ej heller nogen af Skibets
Officerer var i Stand hertil, vendte Kaptajn Jessen nordover for at forsøge sin sidste Chance - at naa Sundet. For
at lægge Revet op maatte Skibet imidlertid et godt Stykke
nordpaa og passerede først dette ved 5½ Tiden. De to engelske Linieskibe, der havde holdt ruml ned østenom Ha steens Grunden, var da kun ca. 2 Sml. borte, men Muligheden for at agterudsej1e dem svandt, da Vinden baade
skrallede og flovede. Dels maatte "Prins Christian" vende
nordover, dels var Skibet en daarlig Flovtvejrssejler, og da
det atter af Hensyn til Fjenden vendte sydover, kunde det
knapt ligge SO og styrede saaledes lige ned imod Landgrunden.
Kl. ca. 7½ var Linieskibene i "Prins Chrislian"s Kølvand, og Kampen tog sin Begyndelse. Forøget med Fregatten "Quebec" (32) dublerede Englænderne paa "Prins
Christiån"s Laaringer, og selv om de ganske vist ved 9 Tiden maatte sakke og reparere, var Situationen dog saaledes, at Kaptajn Jessen besluttede at sætte paa Land.
Kampen fortsattes dog stadigt fra "Prins Christian"s Side
med usvækket Kraft, men baade Skib og Besætning havde
lidt meget, Roret var tilmed beskadiget, og ved 10 Tiden
tog Skibet Grunden ud for Oddens Kirke, hvorefter Kaptajn Jessen gav Ordre til at stryge. De engelske Linieskibe reddede sig i sidste Øjeblik ved at ankre. ,,Prins
Christian" besattes derefter af Englænderne, men skønt
Skibet ganske vist atter gled af Grunden, lykkedes det ikke
Englænderne, der lod dets Anker gaa, at forhindre clet i atter at tage Grunden, denne Gang for godt. Efter at dets
Besætning var ført om Bord i de engelske Skibe, blev Linieskibet derfor stukket i Brand og sprang i Luften næste
Aften.
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Tabet paa dansk Side var 64 døde og 129 saarede ca. t af Besætningen var saaledes ukampdygtig. Chefen,
næstkommanderende, Kaptajn C. A. Rothe, og trediekommanderende var saarede, 3 af de andre Officerer var faldne
(deriblandt Premierløjtnant Peter Willemoes), saaledes at
kun 25 ¼ af O1Ticersbesætningen var kampdygtig. Englænderne mistede 55 døde og saarede, og "Stately" var saa
forskudt, at den maatte sendes hjem til Reparation. De
danske Fange1· førtes til England, hvor mange af dem
først efter 6 Aars Ophold i de berygtede "Prisonskibe" gensaa deres Hjemstavn.
Ledelsen af "Prins Christian Frederik" havde fra Chefens Side været fejlfri; men det var afgjort urigtigt at afsende del til Bæltet uden bedre Efterretninger om den engelske Styrke, i alt Fald burde det ikke være afgaaet fra
Helsingørs Red, hvor dets Bevægelser kunde observeres fra
Sverig~. Langt snarere burde Afsejlingen være sket fra
København. Store Bælt var nu i Englændernes Hænder, og ethvert Forsøg paa at overfo re det franske Korps maatte opgives. Oven
i Købet ankom i Midten af April Resten af Saumarez's Eskadre
tH Gøteborg fulgt i Maj af en Transportflaade med en Hjælpehær til Sverige.
Snart var alle de danske Farvande fulde af engelske Krydsere, og Forbindelsen mellem de danske Landsdele blev vanskeliggjort i høj Grad. Helt afbrudt blev den dog ikke; dristige
Sømænd - og dem var der nok af - kunde altid komme
frem, naar de biede paa Vind og Strøm. De dansk-norske
Farvande blev saaledes Skueplads for en med Lidenskabelighed fra begge Sider ført "lille Krig", og det danske Kystforsvar fik fuldt op at gøre. Englænderne gjorde trods Kanonbaadenes utrættelige Virksomhed Strandhugst paa mangfoldige Steder, og den danske Regering paa sin Side traf den
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ene Foranstaltning efter den anden for at hindre dem deri.
Alle Skibe og Baade samledes under Skansernes Beskyttelse,
ingen maatte fiske uden særlig Tilladelse, Kystbeboerne
maatte ikke have Lys om Natten i de Vinduer, der vendte ud
imod Søen, Kvæg og Kornoplag beordredes bort fra Kysten
og ind i Landet, og lignende andre Forholdsregler toges. De
mindre Øer, saasom Strynø, Drejø, Avernakø, Endelave, Tunø
o. fl. erobredes straks af Englænderne. Sprogø rømmedes frivilligt af de danske, men flere af de omkring Hovedøerne liggende Smaaøer lykkedes det at drage ind under -K ystværneL
Hovednerven i Kystforsvaret var naturligvis Kanonbaadene, stottede paa over 100 Strandbatterier fordelt rundt omkring i Landet. Kanonbaadenes taktiske Enhed var Pelotonen - 2 Baade, den ene ført af en Søofficer, den anden af en
Maanedsløjtnant; 2 Pelotoner dannede en Division, tre Divisioner en Bataillon, kommanderet som Regel af en Kaptajnløjtnant. Fordelingen retlede sig naturligvis i høj Grad efter
Forholdene, og nye Stationer oprettedes, efterhaanden som
Kanonbaadenes Tal øgedes. Et vigtigt Afsnit dannede f . Eks.
Smaalandsfarvandet. Her var der anlagt Skanser paa Agersø,
Omo, Masnedø, ved Gaabense, paa Dyrefoden, ved Grønsund
og Guldb-Jrgsund, foruden at der laa Flydebatterier ved Masnedø og Grønsund. Kanonbaade var stationerede ved Korsør
(1 Division), Skelskør (1 Div.), Taars (1 Div.), Vordingborg
(1 Div.) samt ved Lohals (1 Div.). Desuden laa i Nyborg 1
Bataillon og 1 Division Morterchalupper, i Faaborg og Svendbor:g 1 Peloton, i Aarhus 1 Division; ved Grenaa, Fladstrand,
Kallundborg, Isefjordens Munding og Samsø laa ligeledes
Divisioner. Briggerne fordeltes efter Øjeblikkets Krav. Hertugdømmernes Kyster forsvaredes af Stationer i Kiel, Eckernførde og Heiligenhafen, medens den "gliickstadtske Equipage"
forsvarede Ejderens og Elbens Mundinger. I Norge fandtes
Briggen "Lougen" og Kanonbaadsstationer, f. Eks. i Kristianssand, Stavanger, Bergen, Trondhjem ro. fl. a. Køben-
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havns flydende Defension bestod af Blokskibe og Stykpramm.e
samt 30 Kanonbaade. Paa Kastrup Knæ og i Kallebodstrand
laa et Flydebatteri og nogle Kanonbaadsdivisioner, alt under
Kommando af Kommandørkaptajn Krieger. Skønt dette store
Materiel, der endog forøgedes Dag for Dag, krævede et meget
betydeligt Personel, fandt man dog Udvej til at afgive Besætning til to franske Linieskibe "Pultusk" og "Dantzick", der udrustedes paa Schelden, og som Napoleon ønskede bemandede
af Danske og Norske. Under fremragende Skibschefer og bemandede med fortrinlige Besætninger blev disse to Skibe Mønstre paa Organisation og Kampdygtighed, og først 1813, da ethvert Forsøg paa at optræde paa Søen blev opgivet af Franskmændene, vendte Besætningerne hjem. Ogsaa til den russiske
Flaade afgaves Officerer, men Englændernes Magtstilling til
Søs forblev urokket og hindrede ligeledes her offensiv Optræden. Danmark-Norge maatte udkæmpe Striden alene.
Kanonbaadene holdt sig dog ingenlunde udelukkende paa
Defensiven, tværtimod gik de angrebsvis til Værks, saa snart
Lejlighed dertil bodes. Særlig var naturligvis Handelsskibe
Maalet for deres Operationer, og allerede kort efter Krigens
Udbrud saa Englænderne sig nødsagede til at konvojere. Saavel Konvojerne som mindre engelske Orlogsmænd angrebes
imidlertid af Kanonbaadene, naar Vejrliget var gunstigt. Saaledes erobredes 4 /. den engelske Orlogsbrig "The Tickler" (14)
ud for Taars af Premierløjtnant Chr. Wulffmed4Kanonbaade
efter en lang og haard Kamp. Briggen strøg først, da det var
flovet saa meget af, at Kanonbaadene kunde beskyde den lap.gskibs, og af dens 50 Mand store Besætning var da 37 Mand
- deriblandt Chefen - ukampdygtige; paa dansk Side mistedes kun 1 Mand.
Disse Tab viser bedst, hvor farlige Fjender Kanonbaadene
var, og 4 Dage efter føjedes en ny Erobring til den forrige. En
stor engelsk Konvoj paa 70 Skibe lettede 8/ 8 fra Malmø Red
og stod Syd paa gennem Flinterenden. Centrum og Avant-

garden dækkedes af 3 Brigger, Arrieregarden af een Brig Turbulent''. (14). Konvojen blev angrebet Syd for Saltbo~ af
2 B~t~Il_loner Kanonbaade, 1 Reservedivision og 1 Bombarderdivision under Kommandørkaptajn Krieger. Angrebet førtes mod "Turbulent", da de andre Skibe havde saa meget Fart
at det ikke lykkedes at afskære dem, og efter et tappert For~
sv~r ~iaatte Briggen stryge og faldt tilligemed 11 Koffardiskibe i Kanonbaade~es Hænder. De øvrige Fartøjer forfulgtes, og den ~ne af Briggerne reddede sig endog kun ved opfriskende Kulmg. 2 / 1 erobredes Briggen "Tigress" (14) ud for
Agersø af 1~ Kanonbaade fra Nyborg og Korsør, og i Norge
erobrede_.Bng?en "Lou?en" (20) den engelske Brig "Seagull".
,,Lougen assisteredes i Kampens sidste Afsnit af 4 Kanonbaade, og "Seagull" blev saa haardt medtaget, at den sank
efter Kampen. Den blev dog senere optaget og indlemmet i
den dansk-norske Marine. I alt havde den dansk-norske Søstyrke saaledes erobret 4 Brigger og tilredt flere af de engelske
Skibe ild~. Ofte red~edes Englænderne kun af den opkomroende Bnse, og de gik derfor over til at anvende stærkere Bedækning af Konvojerne, særlig under disses Passage af Sundet. Men ogsaa disse sværere Skibe vovede Kanonbaadene. sig
i Kast med.
Linieskibet "Africa" (64) var saaledes bleven detacheret til
~t føre ·den paa Udvejen ved Saltholmen 1 / 0 angrebne Konvoj
tilbage gennem Sundet. 18/ 1 havde "Africa" kæmpet med Københavns Sødefension og maattet trække sig tilbage, nu var
de~ desuden i ~ølge med Bombarderskibet "Thunder" og 2
Brigger; KonvoJen var desuden vokset til over 130 Skibe.
Kommandørkaptajn Krieger angreb med 21 Kanon- og Bombarderfartøjer Konvojen Syd for Saltholm. Linieskibet holdt
gaaende for at lade Konvojen undslippe og oppebiede Angrebet, men paa Grund af løj Kuling kunde Linieskibet ikke
manøvrere og blev beskudt langskibs. Kampen, der begyndte
Nordens Søkrlgshlslorie.
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ved Lillegrunden, fortsattes helt forbi Falsterbo, da den opfriskende Kuling tillod Linieskibet at undslippe men med
saa store Havarier, at det maatte søge Karlskrona for at reparere og endog ved Hjemkomsten maatte kasseres som
utjenstdygtig.
Saumarez's Eskadre havde imidlertid fuldt op at gøre, da
Krigen mellem Sverige og Rusland var i fuld Gang (se svenskrussisk Krig 1808-09, Side 411). De Tab, der tilføjedes den
dansk-norske Sostyrke, var derfor kun ubetydelige, og et Forsøg paa at skaffe sig en Hjælpebasis paa Kristiansø mislykkedes. 2 ' / 1 0 rettede en Styrke bestaaende af 2 Linieskibe og
6 Fregatter, Brigger og Bombarderskibe et Angreb paa Fæstningen, men dette tilbagesloges fuldstændigt af Kommandanten, en Søofficer, Kaptajn Kohl. Saumarez's Eskadre greb
imidlertid virksomt ind overfor Bemadottes Korps og erobrede herved 2 mindre danske Skibe.

De spanske Troppers Oprør 1808.
I Foraaret 1808 rejste som bekendt Spanien sig imod
Frankrig, og Oprøret forplantede sig hurtigt til de i Danmark staaende spanske Tropper. For at yde dem Hjælp
med at komme bort detacherede Admiral Saumarez en
Eskadre paa 3 Linieskibe, 4 Fregatter og en Del mindre
Skibe under Kontreadmiral Keats til Store Bælt, og denne
satte si_g straks i Forbindelse med den spanske øverstkommanderende, Generalløjtnant de la Romana, der besatte Nyborg Fæstning. Da den engelske Eskadre ikke
kunde transportere alle Tropperne paa een Gang, besluttede
man at samle dem paa Langeland, indtil flere Skibe kom
til Stede. Det i Nyborg Havn samlede betydelige Materiel lil Transport af de fransk-spanske Tropper blev derfor
foreløbig af største Betydning, og Englænderne besluttede
at sætte sig i Besiddelse deraf. Forinden forsøgte General
de la Romana dog selv at sætte sig i Besiddelse deraf, og
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den danske Fæstningskommandant, for hvem Spaniernes
Hensigt dermed ikke stod klar, samtykkede. De paa Nyborg Red liggende danske Krigsskibe, Briggen "Fama" og
Kutteren "Søormen", satte sig imidlertid derimod, og den
ældste af Cheferne, Premierløjtnant Rasch, erklærede at
ville bruge Magt til Trods for, at Fæstningskommandanten
beordrede ham til at lade Spanierne passere. ·
Om Eftermiddagen sendte den engelske Eskadre da 1
Brig, 2 Bombarderfartøjer og 3 Kanonbaade samt armerede Fartøjer fra Skibene frem til Angreb samtidig med,
at de danske Skibe toges under Ild fra Land. Efter tapper
Modstand maatte baade "Fama" og "Søormen" stryge,
Transportflaaden bemandedes med engelske Matroser, og
over 8000 Mand spanske Tropper overførtes til Langeland.
Hertil kom endvidere over 1000 Mand af en anden spansk
Afdeling fra Aarhus, men Resten af det spanske Korps afvæbnedes, inden det naaede Kysten. For en kort Tid blev
Langeland nu Maalet for de franske Troppers Planer, og
man paatænkte endog at iværksætte en Overgang til Øen
støttet paa--danske Kanonbaade. Danske Bombarderfartøjer
bekastede Langeland, men det engelske Søherredømme tilintetgjorde ethvert Forsøg paa Overgang, og snart indtraf
engelske Transportskibe. Den 23de August forlod den
sidste Spanier Langeland. Efterhaanden som flere og flere Opgaver stilledes Admiral
Saumarez, blev det lettere for de danske at holde en regelmæssig Forbindelse mellem de danske Landsdele. Vanskeligere og uheldigvis langt nødvendigere var det at vedligeholde Forbindelsen med Norge. Militært set var Norge fuldkommen henvist til sig selv, men Komtilførselen kunde Landet ikke undvære, og for at gennemføre denne kommanderedes Kommandør Riisbrich til Chef for "Norges Providering".
Opgaven at forsyne Norge med Kom var overordentlig van26-
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skelig. Der maatte dannes Kornoplag rup.dt om i aHe nørrejyske Havne, saaledes at de fra Norge kommende Skibe allevegne, hvor de slap ind, kunde lades igen; desuden maatte man
forudse, hvilke Havne, der under de vekslende Forhold vilde
blive de mest søgte, ligesom Afsejlingen maatte reguleres med
nøje Kendskab til de engelske Krydseres Bevægelser. Det lykkedes imidlertid at underholde en nogenlunde regelmæssig
Korntransport - særlig fra Fladstrand - , om end Englænderne af og til anrettede stor Skade, men Norge fik alligevel
ikke tilstrækkeligt, og dette var saa meget uheldigere, som
at Landet havde lidt forholdsvis mere end Danmark, idet Handelsflaadens Betydning var langt større, og idet al Handel
selvfølgelig var praktisk ,talt umuliggjort af de engelske
Krydsere.
Tillige fik Norge til Opgave at rette et Angreb paa den
svenske Grænse for derved at støtte Russernes Angreb paa
Finland. Felttoget gik forholdsvis gunstigt, i alt Fald naaedes Hensigten, idet den norske Hær bandt en ret stor Styrke
ved Grænsen og med Held holdt denne Stangen.
Begge de kæmpende Hære støttede deres ene Flanke paa
Vandet. Den svenske Kanonbaadsstyrke var saaledes trængt
frem indenskærs tH Strømstad men kunde ikke naa længere
frem, idet Vejen spærredes af de norske, paa Hvaløeme baserede Kanonbaade. 2 ¼ foretog Kommandør Fisker en voldsom Rekognoscering mod Strømstad med 24 Kanonbaade.
Den svenske Styrke her beløb sig kun til 5 Kanonbaade, men
disse havde indtaget en stærk Stilling og støttede sig paa Batterier i Land, saaledes at Angrebet tilbagevistes. Da Svenskerne var blevne forstærkede, foretog de en lignende Rekognoscering mod Hvaløerne men blev ogsaa her kraftigt tilbageviste.
Krigen ved den norske Grænse ophørte imidlertid i Juni.
Situationen kunde ellers let her være bleven farlig for Norge,
idet Kong Gustav IV efterhaanden havde koncentreret en

større Styrke ved Grænsen, hvorved den svage norske Hær
kom i en vanskelig Stilling. Heldigvis opgav imidlertid Gustav IV Tanken om Angreb og lod Hæren gaa tilbage i Juni.
I December sluttedes endog en Vaabenstilstand.
Ved Aarsskiftet havde Danmark-Norge saaledes militært
set hævdet sin Stilling uden større Tab, men Fremtiden saa
mørk og truende ud. Landets finansielle Stilling var ødelagt,
og hertil havde det fransk-spanske Hjælpekorps i høj Grad
bidraget. Handelen var ganske ødelagt, og særlig Norge
vaandede sig herunder. Der øjnedes dog her en Udvej, idet
Englænderne tillod Udstedelsen af de saakaldte "licenses"
- Lejdebreve, der kunde erhverves selv af en fjendtlig Nations Skibe, og hvorved disse beskyttedes imod Opbringelse.
Skønt Frederik VI var ydersl utilbøjelig til at tillade Erhvervelsen af disse "licenses", var der dog i Virkeligheden
ingen anden Vej at gaa. Før i Slutningen af 1809 blev de dog
ikke tilladle.
Ved Vinterens Komme begyndte de engelske Skibe at forlade de danske .Farvande, men ikke før s/ 1 var de i Sundet
stationerede Skibe borte. Isen var da allerede begyndt at
lægge sig mellem Sundets Kyster, og Planer om en Overgang
over Isen 'til Skaane, hvormed Frederik VI længe havde syslet,
skulde nu bringes til Udførelse. I det afgørende Øjeblik slog
imidlertid Vejret om, og Isen brød op. Materiel til en Overgang med Fartøjer havdes ikke, og alt, hvad der kom over
til Skaane, var en Del Balloner, som man opsendte fra Kronborg, og som spredte Flyveskrifter rundt i Sverige og ikke,
som tilsigtet, Sprængsloffer. Efter dette mislykkede Foretagende gik Krigen med Sverige ganske i Staa. Gustav IV
blev som bekendt afsat i Marts, og 17/ 9 samme Aar sluttedes
Freden mellem Sverige og Rusland paa Grundlag af Finlands
Afstaael:se. Den lOde December sluttede da ogsaa Danmark
og Sverige Freden i Jønkøping, hvor alt blev som før Krigen.
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Ved den engelske Flaades Tilbagevenden i Foraaret genoptoges Søkrigen overalt i de dansk-norske Farvande.
Som før nævnt havde Englænderne i 1807 erobret Øen Helgoland, og denne blev dem et vigtigt Støttepunkt overfor den
dansk-tyske Nordsøkyst. Her blev der trods Fastlandsspærringen drevet en udstrakt Smughandel, som Engl~dem~
kæmpede for at hindre, og den "gliickstadlske Eqmpa?e
havde idelige Kampe at bestaa med de udenfor Flodmundingerne stationerede engelske Krydsere. Sejladsen rundt Sk~gen og ned i Østersøen krævede ogsaa Støttepunkt~r, særlig
for at holde Skagens Fyr og Anholt Fyr tændte. Til en Begyndelse udlagdes Orlogsmænd som Fyrskibe begge Steder,
men da den ved Anholt i delte Øjemed udlagde Fregat var
bleven skruet i Stykker af Isen, bemægtigede Englrenderne sig
Anholt ved Overrumpling og tændte Fyret. Øen selv befæstedes og kom til at spille en betydelig Rolle som P~ststation ikke mindst da Sverige sluftede sig til Englands FJender.
De~e saakaldte "Anholt mail" blev ·derfor af stor Betydning
for Østersøflaaden.
At fordrive Englænderne fra disse Stationer blev derfor en
af de dansk-norske Kanonbaades vigtigste Opgaver. Angrebet
paa Anholt blev dog foreløbig opsat, men 2 / 9 erobrede Kanonbaadsdivisionen fra Fladslrand Fyrskibet paa Skagens Rev,
Orlogsbriggen "The Minx" (14). Under Kommando af Premierløjtnant N. H. Tuxen holdt Divisionen Søen i 8 Dage
uden Forbindelse med Land og led meget med de delvis
aabne Fartøjer af Storm - kun 3 var overdækkede - , inden
Vejret bedagede sig. Ved Kanonhaadenes Angreb lettede
Briggen straks men indhentedes i det løje Vejr 18 Sml. NO
for Skagen efter 8 Timers forceret Roning og blev tvungen
til at stryge.
Ogsaa i de andre Farvande kæmpede Kanonbaadene med
Held. Saaledes angreb Kanonhaadene fra Nyborg, Lohals og
Nakskov - i alt 20 Baade - under Kaptajnløjtnant Schøn-
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heyder den engelske Fregat "Melpomene" (44) og tilredte den
saa ilde, at den maatte sendes hjem for at kasseres, og ' 0 / 1
erobrede 8 Kanonbaade fra Frederiksværn under Kaptajnløjtnant Søren Bille den tidligere danske Orlogsbrig "Allart".
Aaret indlededes med Fredsslutning mellem Frankrig og
Sverige, hvorefter dette sidste Land, hvor nødig det end vilde,
maatte tiltræde Fastlandsspærringen. Følgen heraf var Krig
med England, men dette Spørgsmaal løstes paa en ejendommelig Maade. Krigen erklæredes ganske visl i November, men
Sverige underrettede England om, at denne Krigserklæring
kun var ,!!Il Demonstration foranlediget ved Pression fra fransk
Side og derfor uden Betydning. England tog Sveriges Forklaring for god, og Admiral Saumarez fik følgelig den vanskelige Opgave at føre Krig paa Papiret.
Sverig~s forandrede Politik fik saaledes kun ringe Indflyde1se paa Krigen. Englænderne vedblev at blokere Danmarks
Kyster, at øve Strandhugst o. l. men gjorde ikke noget alvorligt Forsøg paa Landgang eller paa at erobre nyt Land. Krigen tilsigtede fra deres Side stadig kun at ødelægge Forbindelsen m ellem Danmark-N arges enkelte Dele og beskytte deres
egen Handel. Den "lilile Krig" fortsattes derfor stadigt med
Heftighed.
I de danske Farvande erobrede Premierløjtnant J. C. de
Falsen Kutteren "Alban" (12) - bekendt som det bedst sejlende Fartøj i den engelske Østersøeskadre - ud for Læsø
med 6 Kanonhaade. 8 / 7 erobrede armerede Fartøjer fra 2 engelske Linieskibe ved Grenaa 3 mindre Kanonhaade (,,Luggere"), der kommanderedes af Premierløjtnant Skibsted.
I Norge fik Tildragelserne et større Præg. Her var der efterhaanden bleven samlet en Eskadre P.aa 6 Brigger under
Kaptajn Johannes Krieger til udenskærs Operationer, særlig
naturligvis til Korntransporternes Beskyttelse. 12/ 5 kæmpede
4 af Briggerne med en engelsk Fregat og tvang den tir at holde
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af. I Juli Maaned beordrede Kommandør Fisker Briggerne
til Farvandet ud for Koster og alarmere dersteds saaledes,
at Efterretninger om deres Optræden kunde udbredes i Sverige. Det var Hensigten derved at vildlede Englænderne, der
netop samlede en stor hjemgaaende Konvoj ved Sveriges Sydkyst, og Briggerne beordredes derfor efter Alarmeringen til
et Krydsefelt mellem Llndesnæs og Skagen. Saaledes som
forudset fik Admiral Saumarez Meddelelse om Alarmeringen •
ved Koster, og Konvojen begav sig paa Vej under Dækning af
nogle Fregatter og en Brig. Saa snart Sundet var passeret, afgik Fregatterne langs Svenske-Kysten for at angribe den ved
Koster f01modede danske Styrke, medens Konvojen ,.fortsatte
sin Kurs. 19/ 7 opbragtes da he1e Konvojen undtagen Briggen,
der reddede sig ved Flugten. Værdien af Priserne var nominelt uhyre, og selv med Datidens lave Kurs indbragte de omtrent 1 Million Specier i Sølvværdi - ca. 4 Millioner Kroner.
23
/ 7 led Kanonbaadsdivisionen i Bergen under Sekondløjtnant H. B. Dahlerup et føleligt Tab, idet 2 Kanonskonnerter
erobredes af armerede Fartøjer fra to engelske Fregatter.
Et Foretagende, der baade udførtes heldigt og dristigt, var
en Ekspedition til Finmarken, der længe havde været blokeret af Englænderne. Herved var Handelen med Rusland
ganske gaaet i Staa, og Indbyggerne led stor Nød. Under
Kommando af den fra Slaget paa Reden bekendte Kaptajnløjtnant J. Muller afgik derfor Briggen "Lougen", Briggen
"Langeland" og 3 Kanonskonnerter med en stor Konvoj og
provianterede heldigt Kysten. Hjemrejsen tiltraadtes ligesaa
heldigt, inden en overlegen engelsk Styrkes Ankomst, og gennemførtes indenskærs i delvis ukendte Farvande uden ordentlige Lodser og under idelige Kampe med Uheld og haardt
Vejrlig. Kaptajnløjtpant Miiller, hvem Æren herfor i første
Række tilkom, førte næste Aar med lige saa stort Held en lignende Ekspedition men var da saa nedbrudt af Anstrengelser, al han først flere Aar efter var tjensldygtig.
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Den politiske Situation i dette Aar prægedes af Sveriges
Forhold til Frankrig. Dette Land vilde ikke taale Sveriges
ublodige Krig med England og stillede derfor den ene Fordring efter den anden til Sverige. Saaledes forlangte Napoleon
2000 svenske Matroser til Bresterflaaden og fordrede franske
Toldbetjente ansat i Gøteborg for at forhindre den særlig her
- og for øvrigt i hele Sverige - blomstrende Smughandel
med England. Begge Fordringer afsloges, og dette affødte nye
Forviklinger, saasom at franske Kapere opbragte svenske Fartøjer og pressede deres Besætninger til den franske Orlogsflaade. Papirkrigen mellem Sverige og England vedblev ikke
desto mindre; den engelske Eskadre i de nordiske Farvande
var rede til at handle, men Admiral Saumarez ledede dens
Operationer og de diplomatiske Forhandlinger med saa megen
Dygtighed, at det for begge Lande gavnlige Forhold kunde
vedvare. Saumarez's Flaade kunde saaledes tage Station i
Hanøbugten og ved Vinga.
Dette Aar modnedes Planer om et Angreb paa Anholt.
Kommandør Fisker havde allerede foreslaaet, at Øen burde
tages ved Overrumpling af den norske Brig-Eskadre. Man
valgte dog at udføre det med Kanonbaade, men Forfieredelserne til Angrebet forblev ikke skjulte for Englænderne, og
det endte med et fuldstændigt Nederlag.
Angrebet paa Anholt

27 /

3

1811.

Den engelske Garnison paa Øen bestod af ca. 400 Mand
med 4 Feltkanoner. Fyrtaarnet var omgivet med Skanseanlæg - ,,Fort Yorke" - og armeredes med 40 Kanoner.
Den hojstbefalende paa Øen var en Søofficer, Captain
Maurice. En Orlogsskonnert var som Regel stationeret
ved Øen.
Den danske Angrebsstyrke bestod af 650 Mand med 4
Feltkanoner under Major v. Melsted, Søstyrken af 12 Ka nonbaade og nogle mindre Fartøjer under Premierløjtnant
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J. C. de Falsen. Angrebet var planlagt som en Overrumpling og regnede med, at Englænderne saa tidligt paa Aaret
ikke vilde have nogen Søstyrke af Betydning ved Øen,
hvilket bekræftedes. af en Dagen før Angrebet rekognoscerende Kanonbaad. Englænderne var imidlertid gennem
Spioner advarede i Tide, og Fregatten "Tartar" (32) og
Briggen "Sheldrake" (16) var netop ankomne og gaaede til
Ankers nordenfor Øen, da de danske Tropper landsattes
27
/ 3 Kl. 3 Morgen i Pakhusbugten.
Paa Marchen imod Fort Yorke stødte Angriberne paa
en stærk engelsk Troppeafdeling, der dog trak sig tilbage
til Fortet, mod hvilket de Falsens Kanonbaade aabnede
Ilden. Troppernes Angreb gik' imidlertid snart i Staa, de
tre øverstkommanderende Officerer faldt, da Fregatten observeredes kommende rundt Knoben for en frisk vestlig
Brise. Premierløjtnant de Falsen var straks klar over, at et
hastigt Tilbagetog var den eneste Redning, men uheldigvis
var næsten Halvdelen af Kanonbaadenes Besætninger i
Land, saaledes at Roningen hen til Landingsstedet - imod
Vind og So - kun gik langsomt. Tropperne, der var uden
Anførere, forstod ikke bedre, end at Kanonbaadene retirerede, og flere af dem strakte derfor Gevær, uden at de Falsen
kunde hindre det. Det lykkedes dog i sidste Øjeblik at faa
en Del af Kanonbaadenes egne Folk om Bord, hvorefter
Flotillen tiltraadte Tilbagetoget. Fregatten lod sig imidlertid forlede til at staa efter Transportfartøjerne, der efter
Ordre søgte mod Isefjorden, medens Flotillen selv holdt
vestenom Øen. Herved kom den imidlertid ud for Briggen,
der havde holdt sig paa Øens Nordside, men denne blev
ligeledes ført paa Vildspor af de Falsens egen velsejlende
Kanonbaad, der styrede forskellige Kurser. Herved blev
Briggen trukket bort fra Hovedstyrken, og da den endelig
holdt ned paa denne, forøgedes Forspringet ved, at Sekondløjtnant Buhl med sin Kanonbaad angreb Briggen. Tvun-
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gen til at stryge vægrede Buhl sig tr~ds Geværilden ved
at lægge paa Siden af Briggen, og da denne derfor maatte
sætte Prisemandskab· over i Kanonbaaden, fik de øvrige
Baade Lejlighed til velbeholdne at naa Grenaa; de Falsen
reddede sig til Sundet, og kun een Kanonbaad af Flotillen,
der havde holdt af for Vejret, blev indhentet og erobret.
Den danske Søstyrkes Tab var saaledes 2 Kanonbaade og
2 mindre Fartøjer, 95 døde og saarede samt 121 Fanger.
Englænderne havde intet Tab.
Dette uheldige Angreb blev Anledning til megen Kritik,
og denne rettedes særlig mod Premierløjtnant de Falsen som
den eneste overlevende af Førerne. Han blev imidlertid
gans~e f_rif~det af Admiralitetet. Grunden til Nederlaget
bør i V1rke~1gheden ogsaa søges i, at hele Foretagendet
var uudførligt over for saa stærke Stridskræfter som de
for~ligge~de og i Søstyrkens ringe Operationsdygtighed,
hvilket sidste Forhold de Falsen rettidig havde gjort opmæ:ksom !?aa. Kommandør Fiskers Plan var langt bedre,
og ikke mmdst fordi en virkelig Rekognoscering med Kanonbaa?e her som ved flere andre Lejligheder viste sig
uudførlig .. Dette kunde man imidlertid ikke med nogen
Ret bebrejde de Falsen; Ekspeditionens Sammensætning
var trods hans Indvendinger fastsat af Kongen, og han
havde derfor kun at bruge det forhaandenværende Materiel
paa bedste Maade. At Tilbagetoget ganske mislykkedes for
Tropperne trods Kanonbaadenes Signaler, skyldtes vistnok
for en Del, at den Søofficer, der fulgte med Tropperne, var
falden, hvorfor Kanonbaadenes Bevægelser misforstodes.
Naar et Foretagende af en saa udpræget Overrumplingskarakter som dette først er røbet, kan Udfaldet kun blive
uheldigt og fordrer i det mindste en stærk Søstyrke til at
dække Retræten. Hertil var Kanonbaade imidlertid lidet
skikkede, da de jo i frisk Kuling nærmest var vaabenløse.
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Den 11 te Maj lykkedes det Englænderne at tilbageerobre
Kutteren "Alban", men 29 / e erobrede ti1 Gengæld Premierløjtnant Wigelsen med 4 Kanonbaade Briggen "Safeguard"
(13) ud for Randers Fjord. ·Natten mellem den 4de og 5te
Juli angreb Premierløjtnant de Falsen med 27 Kanonbaade
og mindre Fartøjer en mellem Hjelm og Sejrø ankerliggende engelsk Konvoj, der var under Bedækning af 3 Linieskibe og 2 Brigger. Angrebet begunstigedes af Stille men
maatte afbrydes, da det friskede op, hvorved Englænderne
erobrede 4 Kanonbaade. Baade de Falsen og den nylig
udvekslede Sekondløjtnant Buhl toges til Fange. Den for sin Dristighed bekendte Sekondløjtnant C. F •
Klinck angreb i den svenske Skærgaard ved Uddevalla med
3 norske Kanonbaade to engelske Orlogskuttere, der havde
gjort Handelen megen Skade. Den ene af Kutterne "Swan"
(10) blev skudt i Sænk, den anden undslap haardt medtaget.
Kanonbaadene led intet Tab. Den 2den September angreb
Kaptajn H. P. Holm med Briggerne "Lolland", ,,Samsø" og
"Alsen" Briggen "Manly" (12) og en anden engelsk Brig ud for
Arenda.l. ,,Manly" erobredes, den anden Brig undslap deri.mod.
Aaret endte med store Tab for Englænderne. Da Admiral
Saumarez's Eskadre forlod de danske Farvande, strandede
Linieskibene "St. George" (98) og "Defence" (74) Juleaften ved
Ringkøbing. Af Linieskibenes ca. 1400 Mand store Besætning reddedes kun 18. Dagen efter strandede et Linieskib af
samme Eskadre paa den hollandske Kyst.
1812

Efter at Kong Frederik VI i Slutningen af 1809 havde ti~ladl norske Fartøjer at løse "licenses", var Norges økononnske Forhold i høj Grad forbedrede. En Mængde Fartøjer benyttede sig af Tilladelsen, og der indtraadte næsten en Slags
Fredstilstand med England. Dette Land, som trods alt led
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uhyre under Fastlandsspærringen, havde stor Interesse i at
opmuntre den norske Handel. Af Norge selv havde man jo
militært set intet at frygte. Det vakte derfor megen Misstemning i Norge, da den nybyggede Fregat "Najaden" (42), Chef
Kaptajn H. P. Holm, stationeredes ved den sydlige norske
Kyst. Man mente, at Englænderne af Hensyn· til deres Konvojer, der jo ofte havde lidt store Tab, ikke vilde helme, før
Skibet var ødelagt, og at de fredelige Handelisforhold derved
let vilde blive forrykkede. Man saa helst, at Krydstogter
udenskærs ophørte, og at Landet holdt sig paa Defensiven,
støttet paa det efterhaanden ret kraftige Kystværn.
Disse Anskuelser viste sig kun alt for rigtige. Efter at "Najaden" og Briggerne havde foretaget nogle Kryds, indtraf en
overlegen engelsk Styrke til den norske Kyst og tilføjede den
danske Styrke et alivorligt Nederlag.
Fregatten "Najadens" Ødelæggelse i Lyngør Havn 6/ 7 1812
(se Plan 14).
Den 6te Juli laa "Najaden" samt Briggerne "Lolland",
"Samsø" og "Kiel" til Ankers indenskærs mellem Arendal
og Østerrisør, da en engelsk Styrke viste sig udenfor. Denne
bestod af Linieskibei "Dictator" (68) ført af Captain James
Pattison Stewart, der nylig havde ombyttet Kommandoen
af Briggen "Sheldrake" (se Side 402) med Linieskibet, samt
Briggerne "CaLypso (18), ,,Podargus" (14) og "Flamer"
(14). Da Englænderne stævnede · ind mod den danske
Styrke, lettede Kaptajn Holm og stod med Briggerne forrest indenskærs til Lyngør Havn, hvor det efter Lodsens
Forsikring vilde være Englænderne umuligt at følge. Dette
skete ikke desto mindre, og for en SVlig Brise forfulgte de
endog den danske Styrke, der ved 9 Tiden om Aftenen
holdt ind i Havnen ad det NVlige Løb. I den lille Havn,
hvor der var knap Plads til saa mange Skibe, og hvor
der oven i Købet laa 2 Koffardiskibe, skete Ankringen,
som den bedst kunde, og Skibene svingede for den SVlige
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Vind op med Stævnene mod Stensø. Inden de danske Skibe
kunde naa at rette paa deres Ankerpladser, fulgte "Dictator" efter gennem Indløbet, der var saa smalt, at Læsejlsspirene m aatte hales ind. Ved en lige saa smuk som dristig Manøvre satte Captain Slewart sit Agteranker i Løbet
og løb Skibets Stævn paa Land - saa tæt, at Sprydet ragede Taget af Lodshuset - , hvorpaa der sattes et Agtervarp i Land paa Stensø. De danske Skibe havde forsøgt
at rette deres Ankerpladser ved, M "Lolland" stak sig helt ind
paa Grunden ved Odden, medens "Najaden" førte ei Agtervarp over paa et af Koffardiskibene. Herved fik den imidlertid ikke den fulde Bredside til, og ej heller "Kiel" kunde
bringe mere end et Par Kanoner til at bære. ,,Samsø",
der fik svajet Bredsiden li1, turde ikke skyde for "Najaden"s Varp. Af de engelske Brigger var een grundstødt under Jagten og en anden efterladt til dens Assistance. Den
tredie, ,,Calypso", løb fast paa Holmgrundens Nordside
- hvorfra den for øvrigt kunde deltage i Kampen - ; men
kom snart flot og holdt efter "Dictalor". Den ankrede agtenfor denne med Varp i Land paa Holmen.
Afstanden mellem "Dictator" og "Najaden" var ikke
mere end godt 70 m, og paa denne Afstand: ramte hvert
Skud fra "Dictator"s 34 Kanoner, mod hvilke "Najaden"
og "Kiel" kun kunde bringe en hal.Jv Snes til at bære. Forholdene forværredes yderligere for "Najaden", ved at dens
Agtervarp blev skudt over, og efter 1} Times rasende Kamp
gik alle Fregattens 3 Master over Bord, oprivende Dækket
og knusende, hvad der var paa dette. Fregatten krængede over til Bh., tog Vand gennem Batteriportene, Brand
opkom paa flere Steder, og alle maaUe redde sig paa
bedste Maade, hvorefter Skibet sank uden at have strøget.
"Dictator" tog derefter "Kiel" under Ild, og denne, der
kun kunde bringe een Kanon til at bære, strøg da Flaget.
"Lolland•s Chef satte Ild paa Skibet og reddede sig i Land
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med Besætningen, hvorefter Englænderne besatte begge
Briggerne. ,,Samsø" undslap gennem det østre Løb.
·
. Natu~ligvis var Kystværnet bleven alarmeret, og ved
Midnat mdtraf den første Kanonbaadsdivision, der straks
under Kaptajn Holms Ledelse dækkel af Skærene angreb
,,_Dictator". Cap~ain Stewart hejste da Parlamentærflag og
tilbød at landsætte alle Fangerne, hvis man vilde tillade
ham fri Afsejling med Priserne - de to Brigger. Kaptajn
Holm afslog imidlertid delle, navnlig da der hvert Øjeblik
kunde ventes Forstærkning fra de i Nærheden værende
Kanon1Jaadsdivisioner. ,,Dictator" besluttede sig da til at
afsejle uden Priserne, hev hjem paa sit Agteranker, hvorv~d Boven kom flot, og stod, fulgt af "Calypso" og begunstiget af en opkommende Brise, ud af det SVlige Løb. Kanonbaadene forfulgte men maatte opgive Jagten.
Klokken 6 om Morgenen ankom yderligere en Kanonbaadsdivision. Den havde været i Kamp med den grundstødte engelske Brig "Podargus" og dens Fælle og havde,
da "P?d~gus" kom flot, tvunget dem begge til at flygte.
Uheld1gv1s var som nævnt "Dictator" og "Calypso" undslupne, ellers havde mulig denne Forøgelse af Kanonbaadsstyrken givet Kampen el andet Udfald.
Da Englænderne forlod Kamppladsen, besattes naturligvis straks "Kiel" og "Lolland" af de Danske, og en senere fra Captain Stewart fremsat Fordring paa deres Udlevering afsloges selvfølgelig af den norske Sødefensions
Chef, Admiral Liitken, under Henvisning til, at de var
tilbageerobrede.
Tabet paa dansk Side var i alt 335 døde og saarede.
"Najaden"s Tab var ca. 70 % af Besætningen; blandt de
faldne var den bekendte Sekondløjtnant Peter Bulil. Englænderne mistede 44 døde og saarede. Grunden til Kampens ulykkelige Udfald maa søges i det
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uheldige Sted, Kaptajn Holm havde valgt til Tilflugt. Kaptajn Holm frikendtes imidlertid fuldstændigt af Kongen i en
Skrivelse til Admiralitetet, og da hans Tapperhed tillige ydedes fuld Anerkendelse i Skrivelsen, frafaldt han sin om Krigsforhør fremsatte Anmodning. I Virkeligheden var der ej heller noget at bebrejde ham, thi i det utilstrækkelig kortlagte
Farvand var han henvist til at stole fuldt ud paa Lodsens
Udsagn.
Kort efter ramtes de dansk-norske Vaaben af et yderligere
Nederlag. Skuepladsen for dette var Finmarken, hvor der stadig efter Kaptajnløjtnant Miillers Togter havde været stationeret en mindre Søstyrke om Sommeren for at støtte Handelen med Archangelsk og muliggøre Kystens Forsyning. Englænderne holdt imidlertid ogsaa et Par Fregatter i disse Farvande, og den lille dansk-norske Eskadre, der aette Aar bestod af 4 Kanonskonnerter og nogle Smaaf;utøjer under Premierløjtnant Seidelin, var derfor stærkt udsat.
To af disse Smaafartøjer - saakaldte Provideringsskonnerter - var stationerede under Sekondløjtnant H. C. Bodenhofis Kommando ved Tromsø: Da en af de engelske Fregatter 2 / 8 viste sig udenfor Indløbet, gjorde Bodenhoff klar til
Kamp for at forhindre Englænderne i at gaa op til Tromsø,
hvis Kornmagasiner netop var fyldte for Vinteren. .Fregatten angreb Bodenhoffs Styrke med armerede Fartøjer, og
efter et ualmindelig tappert Forsvar overmandedes begge
Skonnerterne. Fregatterne havde imidlertid ved denne Lejlighed mistet 23 døde og saarede, hvoriblandt 6 Officerer, og
opgav derfor Angrebet paa Tromsø. I Stedet for afgik den til
England med den haardt saarede Bodenhoff.
Som Modvægt imod disse Tab lykkedes det 14 Kanonbaade
under den fra Fangenskab udvekslede Premierløjtnant de
Falsen Natten mellem den 18de og 19de August at erobre Briggen "Attack" (13) ud for Grenaa. En anden i Følge med "Attack" værende Brig undslap.
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Medens disse Begivenheder stod paa, var den politiske Situation i Fær<l med at und~rgaa en for Danmark yderst farlig Forandring. Fastlandsspærringens Aag trykkede de undertvungne
Nationer haardt, og Rusland havde allerede fra Slutningen af
1810 vist Tegn til ikke længere at ville lukke sine Havne for England. Bernadotte i sin nye Egenskab af svensk Kronprins var
ej heller til Sinds at følge Napoleon men fik Sveriges Politik
ind i en mod Rusland venlig og mod Frankrig og Danmark
fjendtlig Bane. Bernadottes Maal var Norges Erobring, og
da Frankrig i Januar 1812 rykkede ind i svensk Pommern,
sluttedes 5 / 4 Forbundet mellem Rusland og Sverige imod
Frankrig med ikke alene Norges men ogsaa Sjællands Inddragelse under Sverige som Maal. Rusland fik herved Sikkerhed for Finland og følte sig ikke trykket ved at opofre sin
gennem mange Aar trofaste danske Forbundsfælle, der gentagne Gange havde sat sin Eksistens paa Spil for det fælles
Bedste, og S!Jm man tilmed havde lovet Erstatning for de lidte
Tab. Endelig sluttedes Fred 18/ , 1812 med Rusland, og hermed var Grundstenen lagt til en ny Koalition mod Frankrig.
Frankrigs Angreb paa Rusland satte imidlertid foreløbig
Bemadottes Planer i Bero; der søgtes endog fra engelsk og
russisk Side at drage Danmark med ind i Forbundet, men
da Fordringen om Norges Forening med Sverige fastholdtes,
forblev Danmark paa Napoleons Side og lod 'sig ikke friste
af den til Gengæld for Norge i Udsigt stillede Landvinding i
Tyskland.
Som Folge af disse Forhold førtes Søkampen i de danske
Farvande med mindre Kraft i Slutningen af 1812. Admiral '
Saumarez's Eskadre var desuden beskæftiget med at hjælpe
Rusland, og hele den russiske Flaade afsejlede i December
til England, hvor den søgte Sikkerhed mod den franske Invasion.
Til Koalitionen mod Frankrig sluttede der sig efterhaan- 1813
den flere og flere Magter, men hvor nødigt end Sverige vilde,
Nordens Sokrigshistorle.

'Zl

410

maatte det gaa med til, at Krigen førtes i Tyskland, og at
Angrebet paa Danmark sattes i Bero. Ved Aarets Slutning
knustes Napoleons Hære i Slaget ved Leipzig, og nu rykkede
Svenskerne imod Holsten.
Der knyttede sig ingen Søkrigsoperationer til disse Kampe,
og da England desuden var beskæftiget med Krigen i Nordamerika, var Kampene i de danske Farvande kun faatallige
i dette Aar; Danmark holdt sig under Fredsforhandlingerne
strengt paa Defensiven og standsede endog Kaperiet. Nogle
mindre Kampe fandt dog Sted paa Elben, hvor Englænderne
erobrede nogle Smaafartøjer, og hvor der, da de allierede
nærmede sig Holsten, samledes en engelsk Styrke. Den
"gliickstadtske Søeqvipage" forstærkedes derfor med nogle
Kanonbaade, der førtes ned igennem Ejderkanalen.
Ved de allieredes Opmarch imod Holsten blev Danmarks
Stililing yderst vanskelig. Gliickstadt faldt, og de derliggende
Fartøjer, 1 Brig og 6 Kanonbaade, overgav sig; de ved Hertugdømmernes Østkyst stationerede Kanonbaade reddedes dog.
Jylland laa imidlertid ganske aabent; den lille i Hertugdømmerne samlede Hær slog sig igennem til Rendsborg men
indesluttedes her. Kong Frederik VI opgav da den ulige Kamp
1814 og sluttede den 14/ 1 1814 Fred i Kiel. Norge afstodes til Sverige, og Danmark fik til Gengæld svensk Pommern og Rugen
samt forpligtede sig til at tiltræde Koalitionen imod Napoleon.
Sverige havde saaledes naaet sit altraaede Maal, Foreningen med Norge, men dette Land var ikke til Sinds at give sig
uden Kamp. Dog denne blev kun kort. Den svenske Hær, forstærket med de fra Tyskland hjemvendende Tropper, koncentreredes ved den norske Grænse og den svenske Flaade, 4
Linieskibe, 4 Fregatter og 78 Kanonfartøjer og Smaaskibe under Admiral Puke, ved Strømstad. Mod denne Søstyrke formaaede Norge kun at stille 36 Kanonfartøjer under Kaptajn
Fasting ved Hvaløerne, idet Kystværnets Kanonbaade ikke alle
kunde drages bort, og idet Briggerne dækkede Handelen.
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Snart kastede den svenske Hær de norske Tropper over Ende
og omgik Frederikshald samtidig med, at Puke tvang de norske Kanonbaade til med Tabet af 2 Fartøjer at trække sig op
i Kristianiafjorden.. Her trak det op til et Hovedslag ved Moss,
og de norske Kanonbaade koncentreredes da ogsaa her, men
inden Situationen udvikledes yderlii.gere, indgik de kæmpende
Parter Konventionen i Moss 14/ 8 1814. Ifølge denne forlod den
til Norges Konge udsete Prins Kristian Frederik Landet,
Stortinget sammenkaldtes, og Karl XIII valgtes til Norges
Konge ' / 11 1814.
Den i over 400 Aar bestaaende Forening mellem den danske
og norske Flaade var saaledes til Ende. De til Norge knyttede Søofficerer traadte over i den nye norske Marine, der
tillige efter Overenskomst med Danmark erhvervede sin Del
af det fælles Skibsmateriel.

f. Krigen mellem Rusland og Sverige (1808-09).
I Februar Maaned 1808 rykkede den russiske Hær fra Viborg langs Kysten ind i Finland. Skridt for Skridt trak den
svenske Hær sig tilbage over Tavastehus til en Stilling søndenfor Uleåborg, medens Russerne oversvømmede hele Resten
af Finland. En Overgang til Sverige, enten fra de erobrede
Alandsøer eLler over Qvarken, var paatænkt men blev opgivet af Hensyn til det sig nærmende Opbrud af Isen. Denne
laa derimod fast i Finske-Bugten, saaledes at den svenske
Flaade ikke kWlde gribe ind, og dette skaffede Russerne store
Fordele. Fæstningen Sveaborg, der- laa i Operationshærens
Flanke og som, naar Flaaden opererede i Finske-Bugten,
baade skulde tjene som Basis for denne og som Mellemled med
den svenske Hær, belejredes straks. Fæstningen, der laa i
Skærgaarden, var baade stærk og velforsynet; dens Kommandant var Admiral Cronstedt, Helten fra Svensksund, og om
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end de Fæstningen omgivende Vande var tilfrosne, stod Angrebsstyrken i Tal tilbage for Forsvarerne. Ikke desto mindre
indgik Kommandanten en Overenskomst med Russerne gaaende ud paa Fæstningens Overgivelse, hvis der ikke kom Hjælp
inden4 Uger. Da' Isen ikkeibrød op, naaede den svenskeiFlaade
ej heller frem , hvorfor Sveaborg kapitulerede den 5te Maj, trods
den endnu var i Besiddelse af overordentlig stor Forsvarskraft. Foruden den i Sveaborg liggende store Afdeling af
Skærgaardsflaaden - i alt ca. 100 større og mindre Fartøjer
- mistede Svenskerne de i V arkaus, Christina og Abo liggende
Afdelinger, der brændtes for ikke som de i Sveaborg værende
Fartøjer al falde i Fjendens Hænder. I alt mistede Svenskerne
ved disse Tildragelser ca. 180 større Fartøjer og over 100
mindre.
Da den svenske Hovedflaade - 11 Linieskibe under Kontreadmiral Cederstrøm - endelig i April kom i Søen, var en
Undsætning af Sveaborg allerede umuliggjort. - Efterretningerne om Fæstningens truede Tilstand naaede for øvrigt
først frem umiddelbart før dens Kapitulation. Flaadens Opgaver laa da paa to Krigsskuepladser, Finske-Bugten i Øst
og Østersøen i Vest. Sidstnævnte Sted truedes Sverige ved de
fransk-danske Indfaldsplaner (se Side 386), og herhen begav
Admiral Cederstrøm sig først. Snart var imidlertid Admiral
Saumarez's Styrke stor nok til at unødvendiggøre Svenskernes Medvirken i dette Farvand, hvorfor Cederstrøm afgik
østerpaa. Paa Vejen til Finske-Bugten erobredes Gotland uden
Sværdslag fra Russerne, der ligeledes uden Sværdslag havde
besat Øen straks ved Fjendtlighedernes Begyndelse.
Ifølge Regeringens Direktiver skulde Cederstrøm afbryde
Forbindelseslinien rundt Hangøudde, hvor Russerne havde
anlagt Befæstninger, og hvis strategiske Betydning tidligere
er omtalt (se Side 327), men denne Opgave kunde Cederstrøm ikke løse uden Skærgaardsflaade, da han tilmed ikke
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var sikker for Fjendens Hovedflaade. Dette var meget uheldigt for Svenskerne, hvis Hovedhær netop nu rykkede frem
langs Kysten imod Vasa, og som derfor vilde have store Fordele, hvis Russerne mistede den indenskærs Forbindelse.
Imidlertid gjorde Flaaden dog den Virkning, at Russerne
frygtede svenske Landgangsforsøg i deres Ryg og derfor kun
stillede en Trediedel af deres Hær imod Svenskernes i Osterbotten. Resten anvendtes dels inde i Landet, dels til Kystforsvar i Finlands sydlige Del, hvor Strækningen fra Bjørneborg over Hangøudde til Kymeneelv blev af største Betydning.
Medens 'Fæstningsanlæggene paa Hangøudde - støttede paa
den derliggende Afdeling af Skærgaardsflaaden - sikrede
Forbindelsen, skulde yderligere Skærgaardseskadrer dannes
ved Abo og Sveaborg.
Allerede tidligere var det lykkedes Svenskerne at tilbageerobre Alandsøerne, og i Slutningen af Maj gik en Skærgaardseskadre under Admiral Hjelmstjerna frem mod Abo
gennem Alandsskærgaarden samtidig med, at Admiral Cederstrøm tog Post ud for Hangø. Et Landgangsforsøg, der
foretoges med 200 Soldater, lykkedes imidlertid ikke, og ej
heller lykkedes det at forhindre en russisk Skærgaardscskadre paa 38 Fartøjer i at naa Abo. Dels handlede Hjelmstjerna ikke energisk nok, dels kunde Cederstrøm ikke gribe
ind i disse Farvande. 30 /a angreb Hjelmstjerna med 19 Fartøjer 14 russiske ved Hanga ·(12 Sml. SV for Abo) men uden
Resultat, og ej heller, da Kampen ' / 7 under Gustav IV's egen
Ledelse og med forøget Styrke paa begge Sider genoptoges,
lykkedes det Svenskerne at slaa Russerne, der søgte Tilflugt
i Abo.
Admiral Cederstrøms Efterfølger, Kontreadmiral Nauckhoff, detacherede nu 3 Linieskibe og en Fregat til Jungfrusund, hvorved Sejlløbet til Abo spærredes, men det næstfølgende russiske Detachement - 3 større Skærgaardsfartøjer og
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40 Kanonbaade - omgik Stillingen med Kanonbaadene ved
at gaa indenom Kimitoøen, medens de større Fa:tøjer blev
udenfor Jungfrusund. De russiske Kanonbaades VeJ spær~edes
imidlertid af 3 svenske Kanonbaadsdivisioner, der yderligere
forstærkedes af Admiral Hjelmstjerna med 8 Galejer og 27
Kanonbaade. Svenskerne tog Stilling ved Sandostrom med 22
af Kanonbaadene og støttedes af Tropper paa Skærene, Resten
af Styrken detacheredes til Observering af de~ 1:1-ssis~e Styrke
i Abo eller holdtes i Reserve. Russerne fik 1ID1dlertid ogsaa
Forstærkning af 13 Kanonbaade og af de omkringliggende
Tropper og sprængte da 2 / 8 den svenske Linie, der ma'atte ~aa
tilbage med store Tab. Dagen efter ankom et nyt russ1~k
Detachement paa 23 Fartøjer til Jungfrusund og forenede sig
med de der efterladte tre større Skærgaardsfartøjer, saaledes
at hele Styrken gik op til 9 større Fartøjer (Hemmemaer,
Brigger 0 • 1.) saml 17 Kanonbaade. I Dagene fra 16de til _2~de
August rettedes da et Angreb paa den svenske af 3 Lm1eskibe, 1 Fregat og 24 Kanonbaade bestaaende Styrke. Angrebene kronedes ikke med Held, før Sve~skerne ved den _russiske Hovedflaades Tilbagekomst saa sig nødsagede til .at
hjemkalde Linieskibene og Fregatten. Det blev da umuligt
al forsvare Sundet, og det russiske Detachement kunde saaledes forene sig med det i Abo værende, hvorved den samlede
Styrke nu gik op til over 100 større og mindre F~rt~jer.
Det var saaledes lykkedes Russerne ved deres tidlige Angreb paa Finland, inden Herredømmet paa Søen kunde fa~
Betydning, ikke alene at trænge den svenske. Hær helt op 1
Finlands nordre Hjørne men ogsaa• at sætte sig saaledes fast
paa Kysterne, at Forbindelseslinierne indenskærs ~ikredes og
svenske Landgangsforsøg umuliggjordes. At fordrive dem fra
Kysterne viste sig umuligt; Hovedflaaden var ikke egnet hertil, og Skærgaardstlaaden var dels tvungen til Detachering
ved Danmarks truende Holdning, dels ved Sveaborgs Fald saa
formindsket i Styrke, at den ikke var Russernes voksen.
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Ved Isens Opbrud og Sommerens Begyndelse tog Felttoget
imidlertid en noget gunstigere Vending for Svenskerne, hvis
Flaade da kunde kaste sit Lod i Vægtskaalen. Tilmed viste
Englænderne sig i Rigabugten i de sidste Dage af Maj, og da
den russiske Flaade var underlegen, indvirkede dette stærkt
paa Operationerne til Lands. Russerne turde ikke blotte Sydfinland for Tropper, saaledes at den Modstand, der ydedes
den fremrykkende svenske Hær, svækkedes betydeligt, og
Forstærkninger kunde man ikke skaffe, da disse skulde lages
fra Østersøprovinserne, hvor man frygtede Landgangsforsøg.
Den svenske Hovedhær, der havde begyndt sin Fremrykning i Juni, rykkede derfor rask frem, og snart stod dens
højre Fløj ved Kristinestad. Længere sydpaa kunde den imidlertid foreløbig ikke komme, og den afventede gennem Landgangsforsøg fra svensk Side paa den finske Sydvestkyst at
faa Forstærkning.
Den russiske Hovedilaade, 9 Linieskibe og 5 Fregatter
(med i alt 962 Kanoner) under Viceadmiral Chanykow, var
kommen i Søen i Slutningen af Juli og havde vist sig ved
Hangø. Den svenske Flaade var bleven forstærket med 2 engelske Linieskibe under Rear admiral Sir Samuel Hood og
havde desuden trukket sin til Jungfrusund detacherede Styrke
til sig, saaledes at den nu talte 12 Linieskibe og 4 Fregatter
(med i alt 966 Kanoner). VedRussernes.AnkomstudforHangø
gik Svenskerne straks frem til Angreb, men Russerne afventede ikke dette og krydsede Finske-Bugten ind mod en frisk
ONOlig Brise. Svenskerne gjorde straks Jagl, og de to engelske Linieskibe, der var kobberforhudede, var snart langt
foran for de svenske Skibe. Det lykkedes et af dem, ,,lmplacable" (74), at indhente et russisk Linieskib, ,,Vselovod" (74),
og tvinge det til at stryge, men da Admiral Chanykow holdt af
med Hovedstyrken, kaldte Hood pr. Signal "Implacable" til-
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bage. Russerne tog nu "V selovod" paa Slæb og satte Kursen
paa Baltisch Port, haardt forfulgt af Hoods to Skibe. Det
lykkedes ganske vist Russerne at løbe ind paa Bugten, men
"Vselovod" maatte forlades og ankrede udenfor. Inden det var
lykkedes den at blive bugseret ind, angreb Hood med sit Flagskib "Centaur" (74). Ved at løbe for Boven af "Vselovod" fik
"Centaur" dens Bovspryd ind i sin Mesansrejsning, begge
Skibe drev paa Grund og forsøgte gensidig at entre hinanden
men uden Held. ,,Implacable" kom nu op, og "Vselovod"
maatte da for anden Gang stryge, hvorefter Hood lod den
stikke i Brand.
Englænderne og Svenskerne etablerede nu Blokade og forstærkedes yderligere et Par Dage efter af Admiral Saumarez
med 4 Linieskibe. Et Angreb paa Russerne viste sig imid30
lertid ikke udførligt, og Blokaden opretholdtes derfor til / 0 ,
da den væsentlig paa Grund af overhaandtagende Sygelighed
hos Svenskerne ophævedes.
Farvandet var saaledes frit til Udførelsen af de føromtalte
svenske Landgangsforsøg, men disse stødte paa store Vanskeligheder paa Grund af Russernes stærke Skærgaardsflaade.
Nogle mindre Ekspeditioner mislykkedes, men svenske Hærafdelinger samledes nu i Gefle og paa Ålandsøerne, og i September foretoges nogle større men temmelig planløse Forsøg.
De svenske Kanonbaade kæmpede under deres nye Chef,
Kontre-Admiral Rajalin, med vekslende Held mod de dobbelt saa talrige Russere, og del lykkedes dem ogsaa at forcere Tropperne igennem. Herredømmet i Skærgaarden kunde
de dog ikke erhverve sig, og Landgangsforsøgene afsloges alle
men medførte ikke større Tab, da Kanonbaadene dækkede Retræten. Efter dette sidste mislykkede Forsøg opgaves Planerne om Landgang ganske, og snart maatte begge Parters
Styrker oplægges for Is. Alt i alt havde saaledes de svenske
Kanonbaade med Tapperhed og Dygtighed hævdet deres Stil-
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linger, men dette kunde ikke opveje deres Underlegenhed i
Tal og den planløse Maade, hvormed de af Kongen ledede
Landgangsforsøg iværksattes.
Da den svenske Hær saaledes ingen Hjælp fik - hverken
direkte eller indirekte ved Landgang i Fjendens Ryg - ,
kunde den ikke holde sine Stillinger overfor den russiske
Arme, der snart var over 3 Gange saa stor som den svenske.
Nederlaget ved Oravais tvang Svenskerne til at rømme hele
Finland, der besattes af Russerne.
Russerne stod nu i Begreb med at føre Krigen over paa 1809
svensk Grund. I Marts Maaned gik en stærk Hær over Isen
til Ålandsøerne med fremskudte Styrker til Grislehamn i Sverige, en anden gik over Qvarken til Umeå og en tredie nordenom den botniske Bugt, hvor den tvang den ved Tomeå
staaende svenske Hær til at kapitulere. Ganske vist gik de
to første Hære tilbage igen snart efter, men deres Fremstød
havde dog gjort et saa stærkt Indtryk i Sverige, at Fredsunderhandlingerne indlededes, efter at Kong Gustav IV var
bleven afsat ved en Revolution.
Ved Sommertid indtraf Admiral Saumarez's Eskadre, og
forstærket med svenske Skibe hævdedes Herredømmet over
baade Finske- og Botniske-Bugten. Russernes indenskærs
Forbindelse forstyrredes endog, og de i Vesterbotten staaende
Troppers Forsyning besværliggjordes. For at faa et Kort paa
Haanden ved Fredsslutningen besluttede Svenskerne da at
foretage en Ekspedition til Vesterbotten og falde den ved
Umeå staaende mssiske Styrke i Ryggen. Samtidig skulde
el Angreb finde Sted fra Ångermanland. Ekspeditionen lededes af Admiral Puke men svarede ikke til de store Forventninger, man havde sat til den. Ganske vist rømmede Russerne
noget af Veste~botten, men noget Nederlag led Russerne ikke.
Dels udeblev Angrebet fra Angermanland, og dels var Land1
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gangskorpsets Operationer uheldige, men i nogen Grad laa
Skylden hos Admiral Puke, der som Leder baade af Operationerne tH Sos og til Lands ikke formaaede at lede Samvirket.
Dette var Sveriges sidste Forsøg paa at genvinde det tabte,
og 17/ 9 sluttedes Freden i Frederikshamn. Hele Finland samt
Ålandsøerne tilfaldt Sejrherren.

SJETTE AFSNIT

Danmark fra 1814-1864.
lampene om Sønderjylland.
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A. Søvæsenets Udvikling.
Almindelig Oversigt, Søfart og Søhandel.
Efter Krigen 1814 havde Danmark Fred i en Aarrække,
men Tabene havde været saa store, at alt i længere Tid stod
i Stampe. Under Krigen var det danske Handelsflag ganske
forsvundet - Kystfarten undtagen - , .den asiatiske Handel
var ødelagt, og Konkurrenter havde indarbejdet sig paa Landets Markeder. Øde laa Københavns før saa livlige Havn, og
Fållit paa Fallit ødelagae de store Handelshuse.
Handelen paa Kolonierne kunde dog hurtigt genoptages,
men af disse skilte man sig 1845 af med Trankenar, der solgtes til det britisk-ostindiske Kompagni. I de danske Farvande optoges Konkurrencen med Held, og snart viste Handelsflaget sig paa de fjerne Have. Endnu erindrede Folket den glimrende Handelsperiode, og Krigen havde kun bedøvet for en Tid, ikke ødelagt den Sømandsaand og Foretagsomhed, der var skabt i de gode Dage. Fra Regeringens Side
gjordes der store Anstrengelser for at knytte nye Forbindelser. Saaledes udsendtes 1845 Korvetten "Galathea" under Kaptajn Steen Bille paa en Jordomsejling, der fuldførtes
1847. I Forbindelse med denne stod et Koloniseringsforsøg
af Nikobarerne, som Danmark allerede 1756 havde besat men
atter opgivet. I Indien købtes en Damper, som i 1846 under
Kaptajn Aschlund fra "Galathea" afgik til Øerne og begyndte
Grundlæggelsen af en Koloni. Denne bevaredes til 1856, da
den opgaves paa Grund af det usunde Klima.
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Samtidig med, at Landbruget forbedredes, øgedes Landets Kapital og Søfart, men sent kom alligevel de nye Opfindelser til Danmark. 1819 sattes det første Dampskib "Caledonia" ind i Fart mellem København og Kiel, men først
1830 fiyggedes det første Dampskib i Damp.ark. De slesvigske
Krige forstyrrede ikke Søhandelen i nævneværdig Grad, og 1864
var Handelsflaadens Tonnage tiltaget saaledes, at den var dobbelt saa stor som i en af Danmarks bedste Tider, ved Aarhundredskiftet 1800. Samtidig med den tiltagende Søfart forbedredes naturligvis Farvandenes Afmærkning; 1829 udlagdes Læsø
Trindel som det første Fyrskib, men endnu 1864 fandtes kun
Fyr paa de vigtigere Øer og Pynter i Hovedfarvandene og
endda kun Halvdelen af de, der findes den Dag i Dag. Havnebelysning og Belysning af de indre Farvande var saa godt som
ukendt. Ogsaa Farvandenes Opmaaling blev drevet med Iver,
paa hvilket Omraade Admiral Zahrtmann gjorde sig i høj
Grad fortjent ved i 1826 at begynde en regelret Opmaaling.

Skibene.

De krigeriske Tildragelser fra 1814 til 1864 knytter sig ikke
til Interesser paa Søen men udelukkende til det slesvig-holstenske Spørgsmaal. Den eneste Søstyrke, der udrustedes med
et andet Fonnaal, var 2 Fregatter, 1 Dampskib og 1 Brig;
denne Eskadre afgik til Marokko, hvor en fransk Eskadre lige
havde bom.barderet Tanger, og i Forening med norske og
svenske Søstyrker lykkedes det den at befri Danmark for Tributten. Denne beløb sig til over 100000 Kroner aarlig. 1857
kom Danmark ad diplomatisk Vej overens med de fremmede
Magter om en Afløsning af Øresundstolden. Afløsningssummen beløb sig til ca. 70 Millioner Kroner, men til Gengæld
paatog Danmark sig afgiftsfrit at sørge for Belysning og Afmærkning i Kattegat, Sundet og Bælterne. Skønt Sundtolden
gav en aarlig Indtægt af 4-6 Millioner Kroner, var det yderst
tvivlsomt, hvor længe den vilde kunne opretholdes, saaledes
som Danmarks Magtstilling til Søs var dalet.

Endnu til omkring 1850 betragtede man i Danmark Sejllinieskibet som det egentlige Kampskib og Dampskibene som
Hjælpeskibe. Efter Drivskruens Opfindelse forandredes dette
Forhold dog langsomt, idet Indvendingerne mod Dampskibe
som Kampskibe forsvandt med Hjulene. Disse var nemlig
overordentlig saarbare og optog megen Plads, hvorved Batteriet reduceredes, ligesom de gjorde Modstand mod Fremdrivningen under Sejl. De Forsøg, man i de store Mariner
gjorde med store Hjulskibe, efterfulgtes derfor ikke i Danmark, men man tog straks fat paa Skrueskibenes Bygning.
Særlig den Omstændiglied, at ældre Skibe kunde forsynes med
Hjælpeskrue, begunstigede deres Indførelse, og hertil kom
Skrueskibenes andre Fortrin, saasom at Fremdrivningsmidlet
var dækket imod Beskydning, og at det tillod den fulde Bredsidearmering.
1851 sattes den danske Flaades første Skrueskib, Korvetten
,,Thor", i Vandet og efterfulgtes af Fregatterne "Niels Juel"
og "Sjælland", medens Hjælpemaskine indsattes i Fregatten
,, Tordenskjold" og Linieskibet "Skjold".
Disse Skibes Fart var ca. 9-10 Knob, men inden de blev
færdige, var allerede Fuldkraftslinieskibet "full power of sail,
full power of steam" kommet frem. Det af Dupuy de Lorne
konstruerede Linieskib "Napoleon" havde tilfulde vist sin
Overlegenhed, da det under Krimkrigen stod Dardanellerne
ind med 2 andre Linieskibe paa Slæb, langt distancerende de
andre Hjælpekraftskibe. Som Følge heraf forlængedes den
paa Stabelen staaende Fregat "Jylland" og fik en Maskine,
der udviklede 300 i. H. K. mere end Søsterskibet "Sjælland",
hvorved dens Fart bragtes op til ca. 11 Knob (1860).
Allerede da havde Panseret begyndt sin Sejrsbane. Efter
Kampen ved Kinbum havde saavel Frankrig som England
paabegyndt Bygningen af Panserskibe, og i 1862 fulgte Dan-
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mark Eksemplet ved at rasere Linieskibet "Dannebrog" og
pansre dette med 10 cm Smedejæm fra Stævn til Stævn.
Snart fløj imidlertid Rygtet om "Monitor"s Kamp med "Merrimac" Verden om og foranledigede, at Damp.ark lod et Skib
af Monitortypen bygge i England. Skibet fik Navnet "Rolf
Krake" og naaede at deltage i Krigen 1864. Dette var derimod
ikke Tilfældet med Panserfregatten "Danmark", idel dette
'Skib tilbageholdtes i England og først fik Tilladelse til Afsejling efter Krigens Ophør. To Panserskonnerter, ,,Absalon"
og "Esbern Snare", byggedes ligeledes i England og afleveredes tids nok til at kunne deltage i Krigen.
Af mindre Skibe forøgedes Flaaden med Skrueskonnerter
og Skruekanonbaade, men nogen virkelig Krydsertype skabtes ikke, dertil var Maskinteknikken endnu for uudviklet. Krigen 1864 traf da Danmark midt i en Omdannelse af Flaaden,
der derfor mødte til Kamp med det mest uensartede Materiel,
der tænkes kunde - Sejllinieskibe og Rokanonbaade Side om
Side med Skruefregatter, pansrede Batteriskibe og Monitorer.

425
~~
~~
Cl

ssss

"...
E

er:, -

i.,

.:

0

.:.i

<

ti)

A

0""'

t:-;;

E

=
r.. ::å e
.. .-i

~ := §
il: :s= E
C

,.Q

0

C

:id

"

e
~:-g.: = e
Cil<lu::åE
wnw1s11nw

app,ug

WRWJSJ(U}'l

apllnm,
_"0

m Cl

Cl)

..

:>

Vaabnene.

.
Cl

;,,

z

E

:ad
:ad

SS SS

SS

SS SS SS

o
•
CC C"I

er:,

0

0 00 C"I
er:,.-,.-,

A

A

~

C"I.

A

-""'

CO

<ri

...""'

"'l.

e .,,
._o_. .

•...000

->

Cl

-~....
<I.I

A

A

C"I 00 •

er:,

......_

A

-~.

~

• ø:;

I

en"

I

I

SS ~
oCC ...
.-,
A

I

..,_

";,,.
E--

A

... C"I

""'

C"I

0

00

0

ci_

00-

I

0

""
c,;-

"'...

er:,

"'...

....."'

0

0""

C"I

:;;

00

00

...,

o_

...,

00

C"IC0

-.ri'

0
C0
00

C"I

't:I
Cl

Cl
0

C"I-

00

CC

C0
00

00

Q)

Cl
0
CC:
Q)

....
"'
li

~"cij'

0 00
CC A

cc-

Cl

.c
Q)

SS~

~
A

er:,

00

t.!:l

<I.I

~

A

CIS

:;
Q)

::r::

""
0

.c
E-<

.:.I

..III

-....

""
=
...
.c
0
<

"'
Q

...

....

~

:>,

<I.I

'01)

~

"cij'

ti)

ti)

Nordens Søkrlgshistorie.

.c

:.;;;
<I.I

...
Q)

:>

8

""
.i,:

't:I

::I

Q.
CIS

"3
.....
::r::

0

Q)

""
.:.I
ti)

"'

'01)
Q)

.t::
Q)
::I

""

.:.I
ti)

CIS

~

Il::.

u

C.

:d:d

c_

·i:
..c:

:.;;;

~

. :ad :d=

~

I I I~- I - -- 1~1...
I I I I I cd' i 1....
I~- 1 1~1 I ~1.,,1~1 1~1 - I - 12 1....,,
1~1.,, .,,
I • Ig I ""'
Ii I -""' ... ... I ... I~I Cl

I

E I

• , ".!

SS

•

C"I

:d:d ~
~==

~~
~~

A

cr:iat:

-"
I Tidsrummets første Del udvikledes Vaabnene kun lidet,
og Hovedarmeringen vedblev at være den 30-<uige Kuglekanon. Jævnsides med denne begyndte man mere og mere
at anvende Bombekanoner. Bomben - eller, som den ofte
kaldtes, Granaten - havde hidtil kun været anvendt i Morterer eller Haubitser, hvor Løbet var saa kort, at man med en
Ann kunde naa at forhindre Brandrørel i at dreje sig ind
imod Ladningen, hvorved ellers Bomben kunde springe i
Løbet. Snart efter forsøgte man at udskyde 60-80 <u's Bomber
af lange Kanoner (efter Oberst Paixhans System) og indførte
delte System 1831 med den 60-'uige Bombekanon i Kanon-
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jollerne og senere i Dampskibene, hvor den udgjorde Hovedarmeringen.
Bombekanonerne havde uærlig samme Løblængde som
Kuglekanonerne men derimod mindre Godstykkelse; Brandrøret forhindredes i at dreje sig ved at være omgivet at et Træhylster. Hovedanken mod Bombekanonerne var den ringe
Begyndelsesbastighed samt, at de ikke egnede sig til Ricochetskydning, da deres Brandrør slukkede, og af disse Grunde anvendtes de ikke i Linieskibene. I disse foretrak man Kuglekanonen 'med gloende Kugler, idet disse var yqerst farlige for
Træskibene. Naar de ramte en Skibsside uden at trænge igennem, sank de saa at sige ned i Træet, stak Ild og maatte hugges ud. Snart viste Bomberne dog deres Overlegenhed Kampen ved Sinope 1853 fastslog det til Overmaal - , og Panseret fremkom til Værn imod dem. Den standende Kamp
mellem Artilleri og Panser indlededes ved Indførelsen af det
riflede Skyts, der allerede var kommet op omkring 1850 og
kort ~fter var blevet indforl i Danmark. Side om Sfae med
det riflede Skyts anvendtes dog den 60-'ili'ige Kuglekanon (f.
Eks. i "Rolf Krake").
Et Tilløb til Maskinskyts dannede Espingolen, der allerede indførtes i den danske Flaade 1817. Espingolens Kaliber
var 37 mm, den havde ret stor Løblængd~ og ladedes afvekslende med Krudt og Kugler helt ud til Mundingen. Projektilerne var gennemborede og indfyrede med Krudt; Antændelsen skete ved Perkussionslaas fra Mundingen, hvorved Skuddene affyredes ved Ildens Forplantning. Den vanskelige Ladning og de slette ballistiske Egenskaber bevirkede, at Espingolen kun fik ringe Udbredelse.

omfatte 3 å 4 Officerer, dernæst fulgte 3 (senere 7) Kommandører, 8 Kommandørkaptajner, 40 Kaptajner og Kaptajnløjt-,
nanter og 80 Løjtnanter. Landets slette økonomiske Forhold
indvirkede yderst uheldigt paa Lønningerne, idet disse rettede
· sig efter Kursen - Tabene paa Gagen kunde derved gaa op
til 40 °lo•
Disse slette Lønningsforhold skabte ofte uheldige Forhold,
idet Kongen i meget høj Grad udfyldte dem med Gratialer,
om hvilke der skulde anmodes ved Audiens, og det vakte derfor stor Tilfredsstillelse, da Gagerne fra Aaret 1822 udbetaltes
i Sølvmønt. Da der ingen Aldersgrænse fandtes, blev Officererne ofte staaende meget længe i Tjenesten. Saaledes var
Flaadens ældste Flagmand og lste Militærdeputeret i Admiralitetet, Admiral Holsten, 90 Aar ved Krigens Udbrud 1848.
Overekvipagemesteren var 75 Aar, og begge nedlagde derfor
straks deres Poster.
For det faste Mandskab sørgedes der ved at oprette Søetatens Drengeskole i Nyboder. Personellet deltes i 2 Divisioner å 4 Kompagnier (hvoraf de to Kompagnier dannede Artilleri- og Matroskorpset).
Ved Grundlovens Indførelse fik Flaaden gennem den almindelige Værnepligt et rigeligt Mandskabsmateriale at raade
over - den faste Matros og Artillerist fandtes ikke længere
saa nødvendig - , og den faste Stok formindskedes eller rettere ophævedes. Man bibeholdt ganske vist fast Mandskab i
stor Udstrækning, men de Baand, der havde bundet de faste
Folk til at tjene uden Ret til Afsked i en længere Aarrække oftest 20 Aar - løstes, og Mandskabet "kapitulerede" for Eftertiden for langt kortere Tidsrum.
Efter Krigen 1814 udrustedes kun et Minimum af Skibe,
og Personellets Uddannelse led følgelig meget derunder. For
Officerskorpset kom fremmed Tjeneste og Koffardifart derfor
til at spille en stor Rolle, ligesom .de enkelte Skibe, der sendtes
paa Togt, fik saa mange Officerer med, som der kunde skaf-

Besætningerne.
Da Flaaden efter Krigen 1814 skulde genopbygges, fasts~ttes Personellets Styrke paany. Admiralsklassen kom til at
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fes Plads til. Efter 1834 bedredes Forholdet, idet der da indførtes regelmæssige Udrustninger. For Officerernes Uddannelse sørgedes der tillige ved Forelæsninger over tekniske
Emner.
I Modsætning til Landetatens stramme Tone og stive MiLitarisme var Flaadens Officerskorps i ikke ringe .Grad præget
af Koffardilivet. Først sent reglementeredes f. Eks. militært
Overtøj til Brug i Stedet for civile Overfrakker, som alle anvendte. Om Bord var ligeledes længe alle Haande Hovedbedækninger taalte i Stedet for den reglementerede trekantede
Hat, der tilligemed Kjole og Epauletter var den eneste Paaklædning, Reglementet hjemlede.
I Aaret 1849 udsendtes Kommandørkaptajn H. B. Dahlerup - en overordentlig dygtig Officer - til Østrig for efter
Anmodning at tiltræde Posten som øverstkommanderende
over den østrigske Flaade. I Aaret 1851 vendte Dahlerup tilbage men traadte da ikke mere ind i Marinen. Derimod gik
han tilbage til Østrig som Raadgiver for Ærkehertug Maximilian, 1861-63.

Organisation, strategiske og taktiske Spørgsmaal.
Freden 1814 er et Vendepunkt i Danmarks Søkrigshistorie.
Norges Adskillelse fra Danmark forandrede de strategiske
Hovedlinier i høj Grad, og Staten Danmark kunde nøjes med
en mindre Flaade end Staten Danmark-Norge. Kampskibstypen forandrede man dog ikke, saaledes at det kraftige Sejllinieskib stadig bibeholdtes.
Flaadeplanen af 1815 fastsatte under Indtrykket af Landets slette økonomiske Forhold kun Flaadens Styrke til 6
Linieskibe, 8 Fregatter, 8 Korvetter eller Brigger og 86 Kanonfartøjer. For at naa op til denne Styrke sattes alle Hensyn til Side. Udrustningerne sattes ned til et Minimum, Per-
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sonellets Uddannelse forsømtes, ja et nyt Skib sattes under
Bygning, inden Typeskibet var besejlet. 1840 havde Flaaden
imidlertid kun knapt naaet til Flaadeplanens Styrke, og da de
nye Krigsskibstyper ved delte Tidspunkt viste sig, indførtes
de, dog uden i Tal at forøge Flaaden væsentligt over, hvad
Flaadeplanen fastsatte.
For Flaadens Krigsberedskab gennemførtes den vigtige
Flytning af Orlogsværftet fra Gammelholm m Nyholm, der
fra 1860 saaledes blev Flaadens eneste Orlogsværft. Ved
Grundlovens Udstedelse undergik Overstyrelsen tillige en
Forandring, idet den gamle Kollegialstyrelse ophævedes og erstattedes af et Marineministerium, væsentlig indrettet som det
nuværende og underlagt en ansvarlig Minister.
De Kampe om Forsvarets Ordnin~, der har kendetegnet
hele det 19de Aarhundrede i Danmark, tog deres Begyndelse
hurtigt efter Freden, dels med Strid om hvilket Værn, der
burde have Overvægten, dels om Størrelsen overhovedet af
Landets Forsvarsmidler. Sverige-Norge traadte snart i et
saa venskabeligt Forhold til Danmark, at man ikke behøvede
at tage disse Stater med i sine Beregninger. Rusland var ikke
særlig stærkt til Søs, og Tyskland ejede ingen nævneværdig
Flaade, saaledes at Danmark egentlig kun havde Vestmagterne at frygte. Da disses Interesser i Østersøen vel var store
men ikke tilnærmelsesvis saa store som i vore Dage, og da
ingen af de ved Østersøen boende MagteP viste Tegn til at
ville forstyrre den bestaaende Tilstand, var Danmarks maritime Sti1ling ret gunstig, og Flaaden kunde tage Sigte paa
at udfylde sin Plads i de kommende Stridigheder med Tyskland. Denne Opgave løstes let i den første slesvigske Krig, og
i Tiden inden den anden slesvigske Krigs Begyndelse forøgedes
Marinen ikke ubetydeligt, saaledes at Danmark om end med
nogen Vanskelighed hævdede Herredømmet i Farvandene om
de danske Øer.
I Udnyttelsen af dette Herredømme viste de ledende i Hær

430
og Flaade stor Indsigt; Slaget ved Fredericia er f. Eks. et i
Historien ret enestaaende Eksempel paa en paa Søherredøm:met baseret Troppetransport for at opnaa Overlegenhed paa
et givet Punkt - ikke mindst fordi dentle Transport praktisk
talt forblev skjult for Fjenden. Ved Ordningen af Forsvaret
til den kommende Krig gik man efter Treaarskrigen korrekt
ud fra, at der burde forskaffes et frontalt Forsvar ved Dannevirke og to befæstede Flankestillinger, Dybbøi og Fredericia.
Støttet paa Herredommet til Søs kunde Hæren da, hvis Dannevirkestilliingen blev opgivet, koncentreres i en af Flanke"
stillingerne eller i Nørrejylland og møde med overlegne
Kræfter.
Uheldigvis var den Opgave, der stilledes Danmark i 1864,
af langt alvorligere Natur end i Treaarskrigen, og Nationen
havde ingenlunde indset dette og bevilget det fornødne til dens
Løsning. Den følgerigtige Strategi faldt da til Jorden; Flaaden hævdede vel Herredømmet paa Søen, men hverken Hæren eller Transportflaaden strakte til m Udnyttelsen af dette.
Selve Samarbejdet mellem Hær og Flaade paa Slesvigs Østkyst lod i øvrigt meget tilbage at ønske (se derom videre
Side 465).
Om Taktikken i defte Tidsrum er der ikke meget at sige.
De gamle Principper fra Sejlskibstiden var de ledende indtil
Dampens Indførelse, derefter var Flaadens Sammensætning
saa uensartet, at det blev den kommende Tids Opgave at løse
de taktiske Problemer. I alt væsentlig blev den første Dampskibstaktik Sejlskibstidens lig og Liniekampen i Kølvandsorden den almindelige. Vaabnenes Udvikling var endnu for
ringe til at paatrykke Taktikken et andet Stempel.
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B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
a. Den første slesvigske Krig,
1848-49-50 (se Kort IV).

Den 23de Marts 1848 udbrød det længe frygtede Optør i
Kiel med Opr.ettelse af en provisorisk Regering for SlesvigHolsten. Straks efter lykkedes det Oprørerne at overrumple
Fæstningen Rendsborg, store Dele af Tropperne i Hertugdømmerne brød deres Faneed, og hele Holsten og Sydslesvig hyldede den provisoriske Regering.
Kong Frederik den Syvende i Spid&en for hele det danske
Folk traadte med Begejstring op for Danmarks Sag, og et
paafølgende Ministerskifte bragte det liberale saakaldte
"Martsministerium" til Roret. Marineministerportefeuillen i
dette overtoges af Kommandørkaptajn Zahrtmann.
Den danske Flaade talle ved Krigsudbruddet 6 Sejllinieskibe, 12 Fregatter og Korvetter, 10 mindre Sejlfartøjer, 85
Kanonfartøjer og 6 Hjuldampskibe. Alle Skibene var ved
Krigens Udbrud i København undtagen 1 Korvet, der var paa
Vintertogt, samt et lil~e Dampskib og en Skonnert, der laa oplagte i Altona og følgelig erobredes af Oprørerne. Til de forestaaende Operationer udrustedes 3 Korvetter, 3 Brigger, 4
Dampskibe og 1 Kanonbaadsdivision. Samtidig afsendtes
Kommandørkaptajn Ellibrecht til Fanø for der at samle en
Flotille af Toldkrydsere og andre Fartøjer til Vesterhavsøernes Forsvar. Den derværende Toldkrydsinspeklør, Løjtnant Donner, gik over til Oprørerne og b'lev den eneste danske
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Søofficer, der svigtede sin Faneed. Oprørerne havde ingen
FLaade til Raadighed ved Fjendtlighedernes Begyndelse.
De strategiske Forhold paa Hertugdømmernes Vest- -og
Østkyst var højst forskellige. Paa Vestkysten tillod de flakke
Farvande kun Anvendelsen af mindre Fartøjer, og ingen af
Hertugdømmernes Byer ligger saa nær ved denne Kyst; at
større Skibe kunde gaa op til dem. Paa Østkysten ligger derimod Haderslev, Aabenraa, Flensborg, Eckernførde og Kiel
ved Bunden af sejlbare Fjorde, ligesom Als er skilt fra Halvøen Sundeved ved Alssund, der tillader selv ret store Skibe at
passere.
De naturlige Koncentrationspunkter for den danske Hær .:...
Egnen om Kolding og Als - laa desuden umiddelbart ved den
ene af Hertugdømmernes Hovedaarer, Landevejen, der fra
Oprørernes Basis, Rendsborg, gik over Slesvig til Flensborg
og Kolding. Baade denne Landevej og den anden af Hovedvejene - Kiel-Eckernførde-Flensborgvejen - løb i umiddelbar Nærhed af Kysten og muliggjorde derved kraftig
Indvirken fra Soen paa disse Oprørshærens Kommunikationslinier. Krigstildragelserne kom derfor hovedsagelig til at
knytte sig til Hertugdømmernes Østkyst og i særlig Grad til
Afsnittet Als-Sundeved.
Da Herredømmet til Søs aldeles ubestridt beroede i Danmarks Hænder, kunde Flaaden følgelig i væsentlig Grad ofre
sig for Samarbejdet med Hæren. De Opgaver, der stilledes
fra denne Side, var Transport til Koncentrationspunkterne,
Dækning af Hærens venstre Flanke s~t Udførelsen af selvstændige Operationer for at udøve et Tryk paa Fjendens Operationslinier. Herredømmet til Søs gav tillige den danske Hær
den Fordel, at Troppetransporterne kunde foregaa saa nogenlunde skjult for Fjenden, og i særlig Grad egnede af denne
Grund Afsnittet Als-Sundeved sig som Udgangspunkt for Operationerne til Lands. Halvøen Sundeved skyder sig som et
Brohoved ud fra Kysten og tillader en Dækning af begge den

fremrykkende Hærs Fløje fra Søen; tillige er Halvøen saa
langt beliggende mod Syd, at Stødet herfra kan føres ned i
Hjertet af Slesvig. Tvinges Hæren af Overmagt til Tilbagetog, kan den trække sig tilbage til Als-Sundeved, basere sig
paa Søen og indtage en Flankestilling til Fjendens Marchlinier. Retræten kan let iværksættes til den kun en halv Snes
Sml. fjerne fynske Kyst, eller H$ren kan forstærkes over
Søen, uden at Fjenden kan hindre det. Ejderkanalen, der
tillod Gennemfart af Kanonbaade og mindre Fartøjer, var
straks fra Krigens Begyndelse i Oprørernes Hænder, og ej
heller Farvandet ad Slien op til Slesvig kunde benyttes af
F1aaden, dertil var det for snævert, saaledes at de angribende
Fartøjer kunde tages under overlegen Ild fra Land.
Jævnsides med de nævnte Opgaver skulde Flaaden etablere Handelsblokade af de fjendtlige Kyster. Da Hertugdømmerne kun havde ret ringe Søhandel, fik denne Blokade
egentlig foreløbig kun Betydning overfor Kiel; først senere,
da det tyske Forbund greb ind, udstraktes den til ogsaa at
omfatte de større Søstæder paa den tyske Østersøkyst.
Flaadens Operationer indlededes ved Korvetten "Najaden"s Afsejling 26/ 3 • Bugseret af Dampskibet "Gejser" afgik
Korvetten i største Hast under Kaptajnløjtnant DirckinckHolmfeld til Als, som besattes af Korvettens- Mandskab, indtil de første danske Tropper ' 0 / 3 naaede Øen, der derved sikredes mod de uberegnelige Følger, en fjendtlig Besættelse
kunde have medført.
Efterhaanden som Flaadens Skibe udrustedes, afgik de
til Hertugdømmernes Østkyst, hvor Styrken snart talte 2 Korvetter, 2 Brigger, 2 Dampskibe og 16 Kanonfartøjer. Eskadrechefen var Kommandørkaptajn F. A. Paludan - Standerskib "Geiser" - og som næstkommanderende ved Eskadren
fungerede Kaptajn Steen Bille. Eskadrechefen var sideordnet
med Operationshærens Chef, Generalmajor Hedemann. Søtransporterne underlagdes Kaptajn Tegner, der med Assi-
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stance af nogle af Dampskibene og en Dei Smaaskibe Smakker og Færger - snart fik Tjenesten tilfredsstillende
ordnet til Trods for de store Fordriilager, der stilledes til den.
, Den danske Operationsplan var først at koncentrere Tropperne to Steder - det nørrejyske Armekorps paa Grænsen og
det slesvigske venstre Flankekorps paa Als - , hvorefter
Fremrykningen skulde foregaa mod Flensborg, hvor Oprørshæren havde taget Stilling, og hvor Eskadren skulde gribe
ind, efter at Fjenden var kastet ud af sine Stillinger og tvunget ned imod Vandet.

trak sig tilbage mod Flensborg, dens højre Fløj, der havde
besat Passene ved Krusaa og Kobbermøllen, og SOJll kun
havde været Genstand for et Skinangreb, gik sidst tilbage.
Retrætelinien maatte imidlertid lægges langs Vandet, hvor
Eskadrens Skibe da med stor Virkning greb ind og tvang
Fjenden ind i Terrainet. Her var Retræten langt vanskeligere
og kunde ikke fuldføres, inden de Danske havde besat Flensborg. En kort Tid havde Eskadren beskudt de forfølgende
danske Tropper, hvis Uniformer var ganske som Insurgentemes, men Fejltagelsen blev opdaget, inden der var sket nogen Skade udover, at deres Fremrykning var bleven forsinket. Da de retirerende Insurgenter som nævnt fandt Flensborg besat, tog de Stilling dels paa et Hojdedrag nordenfor
Byen, dels i Forstaden men maatte rømme disse efter et Angreb af Tropperne og Dampskibene, der med Kanonbaadene
paa Slæb var løbne ind i Flensborg Havn. Sluttelig kastede
Eskadren sit Landgangskorps i Land, og dette deltog i Slutkampen, hvis Resultat blev, at Insurgenterne dels toges til
Fange, dels kastedes ud af Flensborg.
Efter Sejren ved Bov rykkede de Danske sydpaa. Hæren
tog 11/ , Stilling ved Slesvig; Flaaden besatte Eckernførde for
at hævde dette Punkt, indtil der kunde skydes et Korps frem
til Besættelse, hvorefter nogle af Skibene samvirkede med dette
ved en større Rekognoscering nogle Dage efter.
I Stillingen ved Slesvig afventede den danske Hær Fjendens Angreb. Til Insurgenterne havde Troppekontingenter fra
det tyske Forbund sluttet sig, idet dette nu havde bestemt
sig til at deltage i Kampen, hvorfor den danske underlegne
Styrke ikke fandt en Fremrykning tilraadelig. I Mellemtiden
afsendtes Korvetten "Najaden" og en Kutter til Femern for
at meddele Øens Embedsmænd forskellige Befalinger. Chefen,
Kaptajnløjtnant Dirckinck-Holmfeld, der personlig under
Parlamentærflag havde begivet sig i Land, blev imidlertid
ved Landingen overfaldet af Øens Beboere og taget til Fange.

Den 30te Marts faldt de første Skud. For at støtte aet
nørrejydske Armekorps i dets Fremrykning mod Aabenraa
var en Brig stationeret hersteds. Da Insurgenterne paa denne
Dag gjorde et Fremstød imod Byen og dertil benyttede sig
af Landevejen, der paa en Strækning følger Kysten, angreb
Briggen og tvang Fjenden til at søge ind i Terrainet. Byen
besattes dog vesterfra. Dagen efter ankom Steen Bille med
Dampskibet "Hekla" og sendte armerede Fartøjer ind i Havnen for at bemægtige sig et derliggende Dampskib. Udskæringen lykkedes fuldkomment, idet Insurgenteme ingen Modstand gjorde af Frygt for Bombardement, og endnu samme
Dag forlod de Byen.
Insurgenthæren havde imidlertid taget Stilling ved Bov
nordenfor Flensborg, og 9 / , paabegyndte General Hedemann
Fremrykningen her imod. Nogle Dage før havde Eskadren
overført en Del af Styrken paa Als til Holdnæs, og Eskadrechefen havde ligeledes detacheret 2 Korvetter, 1 Brig og 1
Kanonbaadsdivision til Okseøerne i Flensborg Fjord. Disse
Skibe skulde støtte Hærens venstre Flanke og beskyde Fjenden, hvis Tilbagetogslinie paa et Stykke kunde tages under
Ild fra Søen, og sluttelig trænge ind i Flensborg Havn.
Angrebet paa Bovstillingen kronedes med Held; Insurgenthærens venstre Fløj og Centrum kastedes ud af Stillingen og
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Korvetten, der ikke raadede over tilstrækkelig Styrke til en
Landgang, maatte afgaa til Eskadrechefen for at faa ~t Landgangskorps af Soldater om Bord, men Begivenhederne til
Lands forhindrede Afgivelsen af dette.
23 / , rykkede de tyske Tropper frem til Angreb, den danske Hær blev tvunget til at gaa tilbage efter Slaget ved Slesvig og gik da over til .Als, idet den opgav videre Frontalforsvar. En Del af Styrken overførtes til Fyn, Resten indrettede
Als til Forsvar. Som, Følge heraf detacherede Tyskerne en
større Styrke til Besættelsen af Sundeved, medens Resten under General Wrangel rykkede op i Jylland og besatte Fredericia, svagt observeret af en mindre dansk Styrke. Marinen
fik følgelig Kystsikringen at varetage, hvorfor bl. a. 6 Kanonbaade stationeredes ved Strib. Disse havde flere Kampe at
bestaa med Fæstningen Fredericia og det omkring denne værende Feltartilleri.
Affæren ved Fredericia 8 / 6 1848.
Paa den nævnte Dag ankom Dampskibet "Hekla" med
Eskadrens næstkommanderende, Kaptajn Bille, om Bord
for sammen med Kanonbaadene at foretage en Demonstration mod Fæstningen Fredericia. Som Maal valgtes
Fæstningens Sydfront, paa hvilken der ikke var monteret
svært Skyts, og hvor Kampen paa tysk Side optoges paa
9-1200 m af et Feltbatteri (6 Stk. 6-'tti'ige) og 2 Stk. 6-'tti'ige
Feltkanoner og en Haubits ved Erritsø. Efter et Par Timers Kamp gik Steen Bille tilbage uden at have tilføjet
Fjenden væsentlig Skade - en Arsenalbygning var ganske vist bleven skudt i Brand, og Byen havde taget nogen
Skade, men Tabet var kun 1 Mand. De danske Fartøjer
havde lidt en Del Skade, og deres Tab var 20 døde og saarede. Angrebets Øjemed var væsentlig at vænne Mandskabet til Kamp men var fortsat længere end nødvendigt.
Fjenden bekastede kort efter Middelfart med Haubitser
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fra Snoghøj, idet Flo'tillen var gaaet til Ankers her, men
uden nævneværdig Virkning. Bille tilstillede i Anledning
af Bombardementet General Wrangel en Note, hvori lian
protesterede imod dette og tillige ankede over, at Huse
med saarede ikke respekteredes. Billes Note sluttede med
Trusler om til Gengæld at bombardere de tyske Østersøstæder, en Trusel som Wrangel besvarede med en yderligere Trusel om at brænde en dansk Landsby for hver tysk
Hus, der vilde blive odelagt. Billes Protest var for øvrigt
iRke folkeretlig hjemlet, idet Middelfart var besat af
Tropper. Wrangels Indmarch i Jylland havde sine særegne Aarsager. Umiddelbart efter at det lyske Forbund havde grebet ind
i Kampen, lagde Danmark Embargo paa alle dets Skibe i
danske Havne, opbragte andre i Søen værende og erklærede
Blokade af Byerne Kiel, Swinemiinde, W olgast og Cammin.
Den naturlige Følge heraf var Embargo fra det tyske Forbunds Side paa alle danske Skibe, men hertil vilde Hamborg
ikke gaa af Frygt for Blokade fra dansk Side, og Forbundet
udsatte derfor Embargoen. Til Erstatning for den Skade, der
tilføjedes Tysklands Handel, beordredes derimod Wrangel
til at marchere op i Jylland.
Interessemodsætningerne mellem de tyske Forbundsstater
viste sig imidlertid ogsaa paa andre Punkter, bl. a. i Spørgsmaalet om Afsendelse af Forstærkning til Wrangel, og tillige
influerede Udlandets Holdning nu paa dennes Bevægelser.
Netop som Wrangel havde udskrevet Kontributioner til en
Værdi af ca. 8 Millioner Kroner, krævede Rusland Nørrejyllands Rømning af de tyske Tropper, idet der som Grund angaves, at man ikke kunde finde sig i, at Oprøret bredtes ind
over Danmarks Grænser. Som Følge af denne Protest gik
Wrangel 25 / 5 tilbage over Grænsen.
Inden hans Tilbagetog havde den danske Hær dog gjort
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et Fremstød fra Als og ind i Sundeved. I de derpaa følgende
Kampe ved Nybøl og Dybbøl opererede den danske Eskadre i
Vemmingbund og ud for Egernsund. Tilbagetogslinien over
sidstnævnte Sted afskares, og Kanonbaade opererede inde i
Nybøl Nor, hvorved Fjendens Bevægelsesfrihed hemmedes i
høj Grad.
De diplomatiske Forhandlinger, der havde været ført mellem Europas Stater angaaende Krigen, tog imidlertid snart en
for Danmark gunstig Vending, idet Stormagterne ønskede en
Afslutning, og svenske Tropper overførtes til Fyn som eventuel Hjælp. Hertil kom, at det tyske Forbund var uenigt, og
at Krigen langt fra var populær i Tyskland. Tysk Ejendom af
flere Millioner Kroners Værdi befandt sig i danske Hænder,
og en Blokade fra dansk Side kunde, hvis den udstraktes til
at omfatte Elben, gøre ubodelig Skade. Om en Fredsslutning
blev der iinidlertid ikke Tale, men en Vaabenstilstand syntes
opnaaelig. Dog kunde man ikke blive enig om Vilkaaren~,
og Danmark etablerede da Blokade af Elben, Weser og Jahde
med 3 Fregatter samtidig med, at flere Havne end før inddroges under Blokaden i Østersøen.
Dette havde den forønskede Virkning, og 28 / 8 sluttedes en
Vaabenstilstand paa 7 Maaneder.

ligsindede Magter for Hovedet - særlig England vilde ikke
have set med blide Øjne paa en Blokade af Elben. Dernæst kom imicllertid Frygten for Repressalier fra Tysklands
Side i Jylland, og Wrangels Indmarch i denne Landsdel og
hans store Udskrivninger af Kontributioner var saaledes af
stor Virkning. Krigsmæssigt set burde denne sidste Aarsag
selvfølgelig ikke have faaet Lov til at influere paa Udnyttelsen af Søherredømmet, men forklarligere bliver det, at de politiske Grunde fik Indflydelse" idet Danmarks Stilling jo i det
hele taget var vanskelig overfor Tyskland, og ej alene Flaaden
forhindredes i at udfolde sin fulde Kraft, men ogsaa Hæren
forhindredes flere Gange i at gribe Offensiven af politiske
Hensyn. Ved Vaabenstilstanden blev alle de opbragte Skibe
tilbagegivne.

I det hele og store var Danmarks. Stilling saaledes ikke
ugunstig efter det første Krigsaar. Man kan dog ikke se bort
fra, at Danmark kun med ringe Kraft havde benyttet sit
Herredømme paa Søen og sit forholdsvis store Flaademateriel. Til en skarp Blokade af Fjendens Kyster manglede man
ikke Skibe - Sejllinieskibene var f. Eks. slet ikke udrustede
-, og hvor virkningsfuld en saadan Blokade, særlig af Elben,
i Virkeligheden kunde blive, ses bedst af den Frygt, hvormed
man i Tyskland imødesaa den. Naar Krigen til Søs førtes
saa lidet energisk, havde det naturligvis sine Grunde, og disse
var først og fremmest Frygten for at s~øde de Danmark ven-

Den 2den April udløb Vaabenstilstanden, og inden denne 1849
Dag var allerede Eskadren paa Hertugdømmernes Østkyst
formeret under Kommandør H. G. Garde som Eskadrechef
(Standerskib: Dampskibet "Skirner"). Eskadren bestod af 1
Linieskib, 2 Fregatter, 2 Korvetter, 2 Brigger, 2 mindre Sejlfartøjer, 8 Dampskibe, 3 Divisioner Kanonfartøjer (hver å
6 Baade) og et betydeligt Antal Transportfartøjer.
Ved Vaabenstilstandens Udløb traadte Blokaden af Østersø- og Nordsøkysten i Kraft og udvidedes til at omfatte et
større Antal Byer end forrige Aar. Til Østersøblokaden bestemtes 5 Fregatter og Korvetter (hvoraf de to vestligste toges
fra Kommandør Gardes Eskadre), til Blokaden af Elben og
Weser bestemtes 4 Fregatter og Korvetter, der tog Station ud
for Helgoland, og som tillige skulde støtte Kommandørkaptajn
Ellbrecht. Denne var atter dette Aar afsendt for at organisere
et Forsvar af Veslerhavsøerne, og ligeledes forestod Kaptajn
Tegner dette Aar Søtransporterne. I Sommerens Løb foretoges vel enkelte Forandringer i Styrkefordelingen, men denne
beholdt dog i Hovedsagen den ovennævnte Sammensætning.
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Oprørerne havde gjort store Anstrengelser for at skabe en
Flaade. Foruden den ved Oprørets Begyndelse erobrede Skon. nert "Elben" raadede man over 11 Kanonfartøjer, der var
byggede i Løbet af Vinteren, og som hver var armeret med 2
Stk. 60-'irige Bombekanoner. Desuden havdes 2 armerede
Dampskibe, ,,v. der Tann" og "Bonin"; hele Styrken stationeredes paa Kielerfjord. Det tyske Forbund disponerede over
8 Kanonfartøjer og 2 Dampskibe (saml en uudrustet Fregat)
paa Elben foruden 19 Kanonfart~jer (og en ej heller færdigudrustet Dampfregat) paa Weseren. I Nordamerika havde man
købt en Dampfregat men ikke faael den hjem endnu, og en
· Dampfregat laa under Hovedreparation. Der var saaledes
foreløbig kun nogle Dampskibe og Kanonbaade at regne med,
men Kiels Fæstningsværker var blevne forstærkede, Eckernførde Fjord var bleven beskyttet ved Skanseanlæg og Flensborg forsynet med mindre Kystværker.
Inden Vaabenstilstandens Udløb var ogsaa begge Parters
Hære samlede. De tyske Stridskræfter stod imidlertid temmelig spredte; fra den jyske Grænse til Flensborg og i Sundeved stod Insurgenterne (ca. 14000 Mand), medens Forbundstropperne (ca. 47000 Mand) stod fra Flensborg til Rendsborg
med en Brigade skudt frem til Egnen om Eckernførde. Af
den danske Hær stod ca. 10000 Mand under General Rye ved
den jyske Grænse, medens Resten (ca. 31000 Mand) stod paa
Als under Overgeneralen, General Krogh (Stabschef: Oberstløjtnant Læssøe, tilforordnet Søofficer: Kaptajnløjtnant Muxoll). Kommandør Garde var underlagt Overgeneralen.
Den danske Operationsplan var følgende: Paa Operationernes første Dag skulde Styrken fra Als rykke ind i Sundeved og
naa frem til Linien Adsbøl-Varnæshoved samtidig med, at
General Rye rykkede frem til Haderslev. Eskadren skulde paa
denne Dag støtte Hærens Bevægelser ved en Demonstration
mod Flensborg. Næste Dag skulde Foreningen mellem de to
Hærdele iværksættes ved Aabenraa, som Eskadren skulde søge

at sætte sig i Besiddelse af. Den tredie Dag - efter at Forening~n var fuldført - skulde en Del af Ryes Korps drages
over hl Sundeved, medens Resten skulde gaa tilbage mod Nord .
Forudsætningen for, at den. tredie Dags Operationer skulde
lykkes, v~r, at Fjenden paa nævnte Dag forholdt sig nogenlunde uvirksom, og dette vilde man opnaa ved at lade Flaaden foretage en Demonstration mod Eckernførde Natten mellem den anden og tredie Operationsdag. Man mente, at Fjende~, naar Efterretningen herom naaede ham den tredie Operationsdags Morgen, vilde blive betænkelig ved at gribe Offensiven.
. K~mmandør Garde detacherede til Opgavens Losning Limeskibet "Christian VIII" (84), Kommandørkaptajn F. A.
P~ludan, Fregatten "Gefion" (48), Kaptajn I. A. Meyer, Dampskiben_e "Hekla" (2 Stk. 60-'irige G. K. og 6 Stk. 24-'irigeK. K.),
Kapt~Jn Aschlund, og "Geiser" (2 Stk. 60-'irige G. K. og 6 Stk.
18-'irige K. K.), Kaptajnløjtnant P. Wulff. Overkommandoen
tildeltes Chefen for "Christian VIII", og Kommandør Garde
tilstillede ham i den Anledning Overgeneralens Ordre ledsaget af en Følgeskrivelse, hvori det paalagdes Paludan at vise
stor Forsigtighed ved Anvendelsen af Dampskibene. Den omtalte Ordre gav et omfattende Billede af hele Operationsplanen og fremsatte som Hovedformaal for Ekspeditionen til
Eckernførde, ,,at Ekspeditionen kan indtræffe i Skumringen
paa Eckernførde Fjord, hvor den kunde løbe ind, muligen
landsætte nogle Tropper paa forskellige Steder, hvilke Tropper dog maatte tages om Bord igen efter at have alarmeret
angribe og om mulig tilintetgøre de fjendtlige Strandbatte~
rier og forsøge at sætte sig i Besiddelse af Eckernførde, hvor
~erretninger om Fjenden indhentes og alt Forraad, som
FJenden maatte have der, tilinletgøres eller medtages. Hensigten maatte være at alarmere saa meget som muligt og at
bringe Fjenden til at tro, at en betydelig Styrke vil lande i
Eckernførde. Alarmeringen maatle helst foregaa saaledes, at
Nordens

Søkrfg■ historfe .
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Efterretningen om den indtræffer ved Daggry den 5te i Flensborg; den bedste Tid vil altsaa være ved Midnat, men da det
maaske er umuligt at foretage noget i Nattens Mørke, kunde
maaske Alarmeringen begynde om Aftenen sildigt og fortsættes, saa snart det gryer ad Dag."
Hovedformaalet fremstilledes altsaa for Kommandør Pa ludan som en Alarmering i stor Stil, men han opfordredes
tillige til en Nedkæmpe1'se af Batterierne og en Indtagelse af
Byen, der jo kun var mulig efter disses Nedkæmpelse. Der
fastsattes tillige en bestemt Tidsfrist "for Angrebets Udførelse.
Ekspeditionen mod Aabenraa vilde Kommandør Garde selv
lede.
I Henhold til Operationsplanen rykkede Hæren ¼ ind i
Slesvig baadc fra Nørrejylland og fra Als. Flaaden demonstrerede planmæssigt mod Flensborg, idet Fregatten "Havfruen" og en Kanonbaadsdivision ødelagde Alnør Skanse ved
Egernsund. Korvetten "Najaden", ligeledes med en Kanonbaadsdivision, indtog Aabenraa. Samme Aften havde imidlertid Krigsministeren en personlig Samtale med General
Krogh og beordrede denne - paa Grund af indløbne politiske
og militære Efterretninger - til at lade General Rye trække
sig tilbage samt standse Fremrykningen i Sundeved.
Den saaledes forandrede Operationsplan gjorde efter Overkommandoens Anskuelse ikke Ekspeditionen mod Eckernførde overflødig, tværtimod kunde den kun gavne General
Ryes fremskudte Styrke under Tilbagetoget og give Korpset
i Sundeved Tid til at befæste Dybbølstillingen, men en Følge
af de forandrede Forhold var dog, at den Tid, hvorpaa Ek peditionen skulde foretages, nu blev mindre betydende. Overkommandoen undlod imidlertid at meddele Eskadrechefen
Forandringen, og denne, der ad anden Vej havde erfaret den,
mente derfor ikke, at det var nødvendigt at forandre Kommandør Paludans Ordre, hvad ogsaa kun for saa vidt var
nødvendigt, som Ordrens bydende Karakter og bestemte Tids-

frist for Angrebet var formindsket eller med andre Ord, at
Kommandør Paludan nu kunde tage mere Hensyn til Vind
og Vejr end efter den oprindelige Bestemmelse.
Angrebet paa Eckernførde

5/

4

1849 (se Plan 15).

Bugten ved Eckernførde forsvaredes af 2 Batterier, eet
paa Nordsiden og eet paa Sydsiden. Afstanden imellem
dem var ca. 1800 m. Nordbatteriet var en Lynette med afstumpet Saillant omgivet af en Grav og bestykket med
2 Stk. 84-'tti'ige G. K., 2 Stk. 24-'ibige K. K. og 2 Stk. 18-'ibige
K. K., lldhøjde over Havets Overflade ca. 5 m. Sydbatteriet havde Form som en ret Linie med tilføjede Flanker
og med Grav. Bestykningen var 4 Stk. 18-'lbige K. K., Ildhøjden var som Nordbatteriets, og mindre Værker beskyttede mod Angreb fra Landsiden. Besætningen i begge Batterier tilsammen var ca. 90 Mand under Kommando af
Hauptmann Jungmann, der tillige selv kommanderede
Nordbatteriet; Sydbatteriet var under Kommando af Feldwebel Preusser - en forhenværende dansk Landkadet. I
Eckernførde stod 1 Bataillon ( ca. 800 Mand) Infanteri og
i Omegnen 3 Batailloner med et Feltbatteri, alt under
Kommando af Hertugen af Sachsen-Coburg-Gotha. Disse
Tropper var særlig bestemte til at afværge danske Landgangsforsøg, og Fjenden var saaledes velforberedt.
I Henhold til Eskadrechefens Ordre ankom Linieskibet
og de tre andre Skibe ud for Eckernførdebugten i Løbet af
Eftermiddagen 4'/4 og gik derpaa til Ankers ud for Noer omlrent 5000 m fra Nordbatteriet. Fra Overkommandoen var
der medgivet Ekspeditionen et Kompagni Infanteri indskibet paa 3 Jagter. Kommandør Paludan mente intet at
kunne foretage nævnte Aften, da Vinden og Søen var
østlig - 5, og Skibene saaledes vilde risikere for meget
ved at løbe ind paa Fjorden, ligesom Landgangsforsøg
vilde være forbundet med store Vanskeligheder. For at
29"
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opfylde Instruktionens Bydende afgav man dog enkelte
Skud og alarmerede ogsaa virkelig de tyske Stridskræfter
i nogen Grad.
Næste Morgen - Skærtorsdag - mødte Skibscheferne
hos den kommanderende til Konference, hvor Situationen
forelaa som følger . Sydbatteriets Styrke var til Dels bekendt,
da Kaptajn Aschlund nogen Tid før havde rekognosceret
Fjorden, ~en Nordbatteriets Styrke var ubekendt. Man
mente dog i Kikkert saa noget nær at kunne slutte sig til
denne og rekognoscerede ikke inden Angrebet. Vinden var
stadig østlig men var flovet meget af, og efter at Skibscheferne havde læst Eskadrechefens Ordrer, var de enige med
den kommanderende i, at Angrebet burde iværksættes trods
den uheldige Vind og snarest muligt. Man vedtog endvidere at staa Fjorden ind i Kølvandsorden med Linieskibet i
Spidsen og at prise Nordsiden for at kunne beskyde Batteriet
her under lndc;e,ilingen. Herefter beordredes Skibene til at
ankre lidt indenfor Forbindelseslinien imellem de to Batterier og lige langt fra begge. Dampskibene skulde derimod
prise Sydsiden og - uden al vove for meget - angribe
Sydbatteriet samt holde sig klare til at komme Sejlskibene
til Hjælp.
Da Vinden ikke friskede efter Solopgang, gav Kommandør Paludan Kl. 6 Signal til Letning, og efter at have
gjort et Par Slag for at se alt i Orden stod Skibene Kl. 7½
- for Mærssejl alene - Fjorden ind klos til Landgrunden
paa Nordsiden. Under Indsejlingen afgaves 2 Lag mod
Nordbatteriet, der derved fik en 24-'lbig K. K. ødelagt, og
Skibene ankrede derefter, idet Linieskibet inden Tildrejningen lod et Varpanker falde agterfra og efter denne lod
sit Bovanker falde. Fregatten ankrede foran for Linieskibet med Spring i Røringen paa sit Bovanker. Paa Grund
af den løje Luft og Krudtrøgen kom Skibene ikke til Ankers paa de befalede Steder men laa ca. 600 m fra Sydbat-
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teriet og ca. 1200 m fra Nordbatteriet. Da Afstanden tillod Beskydning af sidstnævnte, forblev de dog paa deres Pladser.
~I. 8¼ tog Kampen sin Begyndelse. Nordbatteriet
kunde i Retning mod Skibene kun anvende de to 84-'lbige
G. K. og blev ved 11-Tiden bragt til Tavshed. KL ca.
8½ svajere Fregatten næsten vindret og fik derved langskibs Ild fra Sydbatteriet, der koncentrerede sin Ild alene
paa den. Kaptajn Meyer signalerede straks til "Geiser"
om at tage en Slæber, men da Dampskibet havde faaet fat,
blev Slæberen skudt over, og det tog derfor en god halv
Time, inden FregaUen var svajet. Beskydningen fra Sydbatteriet havde været ret virkningsfuld, saaledes at Fregatten havde lidt meget, og da tillige Feltskyts var kørt
op i Land ved Schnellmarkerholz og Louisenberg, besluttede Kommandør Paludan omtrent Kl. 10 at ophøre med
Angrebet og lade Skibene slæbe ud. ,,Hekla" iøb da efter
Signal fra den kommanderende ind for at give Linieskibet en Slæber men fik et Skud i Rorstammen og inaatte
vende om for at reparere. Begge Skibene gik da i Gang
med at varpe ud, men dette gik kun langsomt, da det var
frisket op. Fregattens Tilstand forværredes stadig, dens
Rejsning var meget forskudt, og "Geiser" fik da Signal
om at tage den paa Slæb. Linieskibet havde allerede før
dette sendt den Fartøj med Læge og frisk Mandskab til
Varpningen. ,,Geiser" havde heller ikke Lykken med sig.
Under Forsøget paa at give Slæber over i Fregatten fik
Dampskibet Skud i Maskinen og maa'tte med langsom
Fart staa ud og opgive Slæbningen. Fregatten fortsatte
da atter med Varpningen, men svajede herved vindret og
fik langskibs Ild. Varpningen gik kun langsomf, da det
stadig friskede, og Mandskabet var udmatte't af Kampen.
Kl. 12½ besluttede da Kommandør Paludan at hejse
Parlamentærflag og sendte en Officer i Land unoer dette
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med en Skrivelse stilet til den paa fjendtlig Side højstkommanderende. Skrivelsens Ordlyd var følgende:
,, Undertegnede foreslaar at holde inde med Fjendtlighederne paa den Betingelse, at Skibene passere frit ud,
uden at der bliver skudt paa dem fra Batterierne. Hvis
dette Forslag ikke antages, vil Eckernførde blive skudt i
Brand, og De maa bære Ansvaret for Følgerne.
Paludan."
Tilstanden paa tysk Side var paa dette Tidspunkt ingenlunde gunstig. Paa Nordbatteriet var de to eneste Kanoner, der kunde bære mod Skibene, ukampdygtige, og
paa Sydbatteriet var de to ligeledes ukampdygtige, medens de to andre var saa ophedede, at deres Betjening vanskeliggjordes i høj Grad; tillige begyndte det at skorte paa
Ammunition. En Standsning af Fjendtlighederne var derfor ikke uvelkommen, og man trak end yderligere Tiden ud
for Svaret paa Kommandør Paludans Skrivelse til KL 4½.
Den derved vundne Tid benyttedes til at reparere Nordbatteriets to Kanoner og skaffe ny Ammunition til Sydbatteriet samt gløde Kugler. Endvidere opkortes 4 Feltkanoner
mellem Sydhatteriet og Byen i en Stilling, hvorfra Linieskibet kunde tages under langskibs Ild. Paa dansk Side
vedblev Fregatten med Varpningen, men Kulingen var
tiltaget i den Grad, at Fartøjerne var nær ved at fylde, og
Fregatten naaede derfor alt i alt kun et Par Hundrede Meter
frem. Linieskibet, der kun havde taget ringe Skade, forsøgte ikke paa at varpe, da Kommandør Paludan dels ikke
tvivlede om Muligheden af at krydse ud, dels ikke vilde
forlade Fregatten. Kl. 4 forsøgte "Hekla" under Parlamentærflaget at løbe ind, men da Nordbatteriet aabnede
Ilden, vendte Kaptajn Aschlund om og afgik efter den
kommanderendes Ordre til Sønderborg. Ogsaa "Geiser",
hvis Rorskade ikke kunde repareres paa Stedet, afgik derhen efter Ordre.
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KL 4½ modtog Kommandør Paluc;tan Svaret paa sin Skrivelse. Dette var et absolut Afslag under Henvisnnig til, at
Beskydningen af en aaben By var en Vanda,lisme, der faldt
tilbage paa Angriberen selv. KL 5 aabnede Batterierne
paany Ilden.
Kampen blev kun kort. Linieskihet, der blev heftigt beskudt, dels fra Feltkanonerne, dels med glødende Kugler
fra Sydbatteriet, led hurtig meget. Kl. 5¼ besluttede Kommandør Paludan derfor at lette og falde Styrbord over.
Omtrent samtidig strøg Fregatten, da al Modstand var
unyttig.
Uheldigvis kappede man ikke i Linieskibet men hev
Ankeret hjem, og da man endelig kom let, var Rejsningen bleven i den Grad ødelagt af Fjendens Ild, at Skibet
nægtede at vende for den sydlige Landgrund og drev paa
Grund med Bredsiden mod Land og Spejlet mod Sydbatteriet. Der var da allerede udbrudt Ild paa flere Steder, og Kl. 6½ strøg Kommandor Paludan Flaget.
Man begyndte straks at bekæmpe Ilden og at kaste
Krudtet over Bord, men inden man havde naaet at foretage noget videre i denne Retning, indtraf Sydbatteriets
Kommandant, Feldwebel Preusser, og beordrede Chefen
og Mandskabet til at forlade Skibet samt standsede Krudtets Overbordkastning. Næstkommanderende, Kaptajnløjtnant Krieger, søgte forgæves at forhindre dette, og Linieskibet sprang da i Luften omtrent Kl. 8} E. M. Største
Delen af Mandskabet var da allerede bragt i Land, men
omtrent 100 - væsentlig saarede - omkom ved Eksplosionen. Foruden næstkommanderende omkom ogsaa trediekommanderende, Kaptajnløjtnant Marstrand, der nylig
var bleven udnævnt til Navigationsdirektør, men som frivillig var forbleven i sin Stilling om Bord paa "Christian
VIII". Til Minde om disse to tapre Mænd, der blev paa deres
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Post til det sidster opkaldtes Dampkanonbaadene "Krieger"
og "Marstrand" efter dem. Eckernførdeaffærens sørgelige Forløb fik stor Indflydelse
paa Hærens Operationer. Krigsministeren beordrede Overgeneralen til at trække Hæren tilbage til Als og lade Ryes
Korps gaa tilbage over den jyske Grænse. Yderligere meddelte han saavel General Krogh som Oberstløjtnant Læssøe
Afsked fra deres Poster som Hærens Ledere med Eckernførdea.ffæren som udtrykkelig Motivering. Kommandør Garde
og Kommandørkaptajn Paludan dømtes næste Aar af en Generalkrigsret til henholdsvis 2 og 4 Maaneders Fæstningsarrest af 2den Grad. Kongen formildede dog Straffen til henholdsvis 6 Uger og 3 Maaneders Fæstningsarrest af lste Grad.
Efterverdenen har imidlertid dømt ganske anderledes saavel for General Kroghs som for Kommandør Gardes Vedkommende.
Som det fremgaar af det nys udviklede var det _Overkommandoens Hensigt, at Eckernførdeekspeditionen skulde udføres uanset den forandrede Operationsplan, og at den ikke
fandt sig foranlediget til at meddele Eskadrechefen dette, var
naturligvis en Fejl, men denne Fejl influerede kun paa Ekspeditionen ved at forringe Vigtigheden af, at Alarmeringen
udførtes inden en bestemt Tidsfrist. Muligvis kunde Overkommandoen ikke se dette, men den i Hovedkvarteret tjenstgørende Søofficer kunde utvivlsomt se det, og Skylden falder
da i hvert Fald ogsaa paa ham.
Kommandor Garde paa sin Side havde faaet privat men
ikke officiel Meddelelse om Standsningen af Ryes Korps, og
han var følgelig berettiget til at slutte - og sluttede virkelig
ogsaa - , at denne Standsning var begrundet paa visse, Operationsplanens Helhed uvedkommende Hensyn - e1ler at
Standsningen muligvis endog kun var foreløbig - , navnlig
da han vidste, at der i Hovedkvarteret var en tjenstgørende
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Søofiicer. Derimod var Formen for Ordren til Kommandørkaptåjn Paludan noget uklar, dog ikke mere end at denne en af Flaadens mest ansete Officerer og hans Forgænger i
Embedet som Eskadrechef - kunde forstaa, hvad Øjem.'edet
med Ekspeditionen var.
For Overkommandoen, baade den militære og maritime,
var saaledes Spørgsmaalet, om en Ekspedition af denne Art
var udførlig, en Såg ganske for sig. Kommandør Garde og
med ham alle Datidens Søofficerer havde den M'ening, at den
taktiske Løsning af en saadan Alarmering, selv om den krævede Nedkæmpelse af Batterier i Land, var mulig. Men naar
saadant var Tilfældet, havde det uheldige Udfald af den taktiske Afgørelse ikke tilbagevirkende Kraft paa Overkommandoen. Eskadrechefen havde godkendt Ordren, og dermed var
Sagen afgjort, det blev af ganske underordnet Betydning i
denne Sammenhæng, om den blev tilbagekaldt eller ej.
Hvad Kommandør Garde angaar, da var han fuldt berettiget til at overdrage Udførelsen af Ekspeditionen til en
anden. Mod Troen paa, at Skibene kunde tage det op med
Batterierne, var der intet at indvende, og hele Spørgsmaalel
kom altsaa til at dreje sig om Angrebets taktiske Udførelse.
Var de to Skibes Angrebsmidler blevne anvendte paa rette
Maade, er man bereftiget til at tro, at Resultatet af Kampen
var bleven et andet. Sejren gled dem sandsynligvis af Hænde,
da Parlamentærflaget hejstes.
Hovedansvaret faldt saaledes paa Kommandørkaptajn Paludan. Først og fremmest var det en alvorlig FeH at indtage
en Position, hvorf:i:a man ikke havde Slagbov ud. Efter en
omhyggelig Rekognoscering burde Skibene vistnok have taget
Post østenfor Nordbatteriet og først have nedkæmpet dette, idet
Sydbatteriets Kanoner ikke vilde have kunnet række dem der.
Ved at angribe begge Batterier paa een Gang naaedes ej heller
noget, da man kun havde Besætning til Kanonerne paa den
ene Side. Men først og fremmest var det uforsvarligt at gaa
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i Kamp med et Skib, der som Linieskibet kun havde været
under Vimpel i 14 Dage, og hvis Mandskab aldrig havd~ !1eltaget i nogen Art af Skarpskydning; Folkene var saa uøvede,
at Chefen for at vænne dem til Knaldet lod afgive et løst Lag
paa Overrejsen. Det var ganske uforsvarligt at vove en saa
alvorlig Kamp som denne med saa uøvede Folk. Tillige
manglede Ildledelsen fuldstændig; Skydemaaden var Lagskydning, en fortræffelig Skydning overfor Skibe men ganske forkastelig overfor Batterierne, da Fjenden med Uret i
Haanden kunde beregne, hvor længe det varede, inden næste
Lag kom, og kunde udnytte Mellemrummet til at skyde for
saa i rette Tid at soge Dækning. Ved Lagskydning var det
desuden fuldstændig umuligt at observere, hvor Skuddene
faldt - en Stovsky rejstes, der skjulte alt. For disse Omstændigheder var naturligvis hverken Kommandør Garde
eller Kommandørkaptajn Paludan ansvarlige, det var Tiden og de raadende Anskuelser indenfor Marinen, der bar
Skylden, og Efterverdenen har derfor med fuld Ret kun
dømt Kommandørkaptajn Paludan for den uheldige 'Angrebsplan. Betragter man Fjendens Tilstand, da Parlamentærflaget gik til Tops, maa man med Rette slutte, at om Linieskibet havde fortsat Kampen, vilde Resultatet utvivlsomt være
blevet et andet - kun 2, delvis ubrugelige Kanoner var tilbage paa Sydbatteriet trods den daarlige Skydning fra Skibenes Side. Marinens Tro paa, at saadanne Batterier vilde
kunne nedkæmpes, var saaledes ikke saa helt fejl. Den
Skyld, der kan tillægges Kommandør Garde, er ligeledes af
Efterverdenen erkendt at være saa ringe, at den neppe fortjener at nævnes, endsige hjemler Tildeling af en saa haard
Straf som den, der blev ham til Del. ,,Gefion"s Chef, Kaptajn Meyer, frikendtes fuldstændigt af Krigsretten, der erkendte, at han havde kæmpet med Mod og Udholdenhed, til
der intet mere var at gøre.

Efter Eckernførdeaffæren tredeltes den danske Hær; Hovedstyrken forlagdes til Fyn og Fredericia, der sattes i Forsvarsstand, en mindre Del af Hæren Elev paa Als, og den
tredie Del, Ryes Korps, opererede uafhængigt i Jylland. Insurgenteme lagde sig for Fredericia og indesluttede denne
Fæstning, medens Forbundstropperne rykkede over Grænsen.
Deres lange Forbindelseslinie beskyttedes mod Angreb fra de
danske Flankestillinger, dels af Insurgenterne ved Fredericia,
dels af Troppekorps i Sundeved og Eckernførdeegnen. I de
Kampe, der forefaldt med Insurgenterne inden Fredericias
Indeslutning, deltog danske Kanonbaadsdivisioner; særlig i
Kampen ved Gudsø 7 / 5 greb de med Held ind fra Gudsøvig
mod Fjendens højre Fløj, der naaede Vandet.
Foruden Blokaden af Hertugdømmerne havde Kommandør Garde nu tre Operationsfelter. Alssund maalte sikres mod
fjendtlig Overgang, Fredericia maatte støttes, og ligeledes
maatte General Ryes Korps assisteres, hvis det ønskede Forbindelse med Søen.
Den Operationsfrihed, som Herredømmet paa Søen gav
den danske Hær, besluttede General Bulow, der havde afløst
General Krogh, at udnytte til et Udfald fra en af Flankestillingerne. Hertil valgtes Fredericia, idet Insurgenterne, der
stod her, var isolerede og hverken nord- eller sydfra kunde
vente Hjælp. Sidst i Juni overførtes det meste af Styrken paa
Als til Fæstningen, og tillige overføres største Delen af General Ryes Korps. Dette stod paa Helgenæs efter en langsom
Retræte for Forbundstropperne - der havde naaet frem til
Kaløvig - og indskibedes 30 / 6 • Naturligvis kunde disse Transporter ikke foregaa fuldstændig skjult for Fjenden, men dels
vidste denne ikke, om Transporterne foregik med eventuelle
Landgangsforsøg som Maal, dels kunde man ikke fastslaa, i
hvilket Omfang Fredericias Besætning forøgedes. Den 5te Juli
fik Forbundstroppemes Chef, General v. Prittwitz, sikker
Meddelelse om llyes Afsejling og om hans Bestemmelsessted.
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Erkendende Faren ilede han Slesvig-Holstenerne til Hjælp
men kom for sent.
I Løbet af den 4de og 5te Juli overførte Kaptajn Tegner
de paa Fyn staaende danske Afdelinger, og paa den sidste
af disse Dage blev det endelig Insurgenterne klart, at et større
Angreb forestod. Den 6te Juli Kl. 1 om Morgenen paabegyndtes Udfaldet fra Fæstningen. Ifølge Planen demonstrerede
1 Dampskib, 1 Kanonbaadsdivision og 18 Transportfartøjer
med 200 Soldater under Kommando af Kaptajn Krenchel i
Fjendens højre Flanke ved S~ærbæk for sluttelig at besætte
Snoghøj. Mere Virkning fik en Demonstration, der foretoges
af Kaptajnløjtnant Muxoll med 4 Dampskibe, 2 Kanonbaade
og 4 Transportfartøjer med 50 Soldater mod Trældenæs og
Randsfjord. Over Randsfjord gik netop en af Fjendens Retrætelinier, som derved flankeredes af Kanonbaadene. Til det
slesvig-holstenske Hovedkvarter indtraf Meldingen om denne
Kanonbaadenes Optræden samtidig med Melding om, at Resten af Muxolls Styrke syntes at ville foretage en Landgang
ved Trældenæs, og bevirkede, at nævnte Retrætelinie omlagdes. Herved opstod der stor Forvirring; danske Tropper havde
allerede besat den nye Retrætelinie, og Resultatet blev, at en
hel Brigade blev oprevet og tilfangetaget. Da var Fjenden allerede kastet tilbage paa alle Punkter, og denne sidste Tildragelse fuldstændiggjorde Sejren. Belejringen var hævet, og Insurgenternes Nederlag fuldstændigt.
Udfaldet fra Fredericia blev Afslutningen paa Aarets Felttog, og 18/ 7 sluttedes en Vaabenstilstand med foreløbige Fredsbetingelser, hvorefter Slesvig-Holstenerne skulde styre i Holsten, medens en blandet Regeringskommission skulde styre i
Slesvig. Nordslesvig besattes af svensk-norske Tropper, Sydslesvig af preussiske.

yderst ubelejlig, søgte man at imødekomme paa forskellig
Maade; saaledes forlængedes Tidsfristen for neutrale Skibes
Udløben af blokerede Havne, Postdampskibe tilstodes Passage o. 1. De fra forskellig Side udspredte Rygter om, at Blokaden ikke var effektiv, foranledigede, at Blokadeskibene forsynedes med Smaaskibe som Tendere, men England afsendte
ikke desto mindre et Krigsdampskib til Østersøen for at forvisse sig om Blokadens Effektivitet. De tyske Søstyrker foretog af og til enkelte Diversioner mod de blokerende Skibe,
men til nogen alvorlig Kamp kom det ikke, da Blokadestyrkerne var for stærke. I Nordsøen havde man særlig haft sin
Opmærksomhed henvendt paa W eseren. Medens man tillod
Postfarten og taalte Fyrskibene paa Elben, gik man skarpt
til Værks mod Weseren, da dette Sted var udset 'til Basis for
den fremtidige tyske Nordsøflaade - en amerikansk Søofficer, Captain Brommy, var allerede indkaldt for at organisere
et Orlogsværft. De her stationerede 3 Dampskibe angreb 'I.
Korvetten "Valkyrien", da denne var skilt fra de to andre paa
Blokade værende Fregatter. Da "Helda" kom til, trak Dampskibene sig tilbage, efter at Kampen havde varet i 2 Timer.
De blev imidlertid afskaarne af Fregatterne, der nu kom op,
og maatte søge ind paa Elben; - det lykkedes dem dog nogen
Tid efter at naa tilbage til Bremerhafen. Et Angreb paa denne
Plads blev imidlertid opgivet.
Paa Vesterhavsøerne havde Kommandørkaptajn Ellbrecht
taget Station ved Fanø men var ikke stærk nok til at erobre
de fjendtlige, søndenfor liggende Øer, der beskyttedes af en
slesvig-holstensk Kanonbaadsdivision. Blokadeeskadren kunde ikke operere i disse Farvande.
Som Følge af Vaabenstilstanden hævedes Blokaden af de
tyske og preussiske Havne, alle de prisgjorte Skibe blev tilbagegivne med Ladning eller Erstatning for d~nne. Til Gengæld herfor tilbagebetalte Tyskerne de i Jylland inddrevne
Kontributioner.
Efter Vaabenstilstandens Indtræden formindskedes den

Under hele Tidsrummet havde Flaaden opretholdt Blokaden af de tyske Havne og kun været udsat for ganske ubetydelige Angreb. De neutrale, hvem Blokaden naturligvis ...ar
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danske udrustede Flaadestyrke. Indtil Regeringen i Slesvig
var installeret, haandhævedes dog Blokaden, og man drog
Omsorg for, at Fregatten "Gefion" ikke blev fjernet fra
Eckernførde. Selv efter at Blokaden var bleven hævet paa den
holstenske Kyst, holdtes dog en Observationseskadre for at
forhindre en Fjernelse af Fregatten. Der blev dog intet ·Forsøg gjort herpaa.

Paa Vesterhavsøerne kommanderede atter Kommandørkaptajn Ellbrecht, og paa Vestkysten krydsede atter en Korvet, men Styrken var her som de foregaaende Aar utilstrækkelig til offensiv Optræden. Hertil behøvedes Kanonbaade,
og· saadanne besluttede man sig først senere til at afsende.
Den slesvig-holstenske Søstyrke bestod af 3 Dampskibe,
1 Skonnert og 12 Kanonbaade (hvoriblandt 1 Skruekanonbaad
,,v. der Tann").

Vaabenstilstanden respekteredes kun lidet af Slesvig-Holstenerne, og allerede fra Begyndelsen af Aaret var aet klart,
at Krigen vilde bryde ud igen, men Situationen afklaredes
dog betydeligt, da Forhandlingerne med Preussen førte til en
Fredsslutning 2 / 1 1850. Preussen sluttede her paa Forbundets Vegne Freden, idet hver af Parterne forbeholdt sig sine
Rettigheder som før Krigen. I Holsten skulde Forbundet, i
Sønderjylland Danmark genoprette Ordenen. Slesvig-Holstenerne stod saaledes alene, og paa begge Sider rustedes med
Iver. Den danske Flaade havde allerede fra de første Maaneder af Aaret været udrustet, og Hæren bragtes op til 40000
Mand.
Da det kun var Slesvig-Holstenerne, det gjaldt, var Flaadens Opgaver færre dette Aar. Næsten hele Blokaden faldt
bort, og Eskadrechefen paa Hertugdømmernes Østkyst, Kommandorkaptajn Steen Bille, havde da ved Fjendtlighedernes
Begyndelse 16/ 7 kun 1 Linieskib (,,Skjold"), 2 Fregatter, 2
Korvetter og 1 Brig samt 5 Dampskibe og 12 Kanonfartøjer.
Kommandørkaptajn Bille var underlagt Hærens Chef, General Krogh, til Samvirke med den Bemærkning, at hvis det
Tilfælde skulde indtræde, hvor Generalen skulde give en
Ordre, som E skadrechefen ansaa for uudførlig eller stridende mod "Somands Skøn og Conduite", var det denne sidstes Pligt at gøre opmærksom derpaa samt at paapege de
mulige Forandringer og Modifikationer i Ordren, der var nødvendige, for at den kunde iværksættes. I Overkommandoens
Stab ansatte~ en Søofficer.

Den 16de Juli rykkede Hærene ind i Slesvig; Flaaden besatte Femern, hvor Kommandørkaptajn Paludan - ,,Christian VIII"s tidligere Chef - ansattes som højstkommanderende, og desuden Holdnæs. Paa Vestkysten besatte Løjtnant Hammer med nogle Koffardifartøjer Højer og fik herved
Forbindelse med Hæren, der var rykket rask sydpaa og nu
stod i Egnen omkring Flensborg.

,,Hekla" og "v. der Tano" 21 / 7 1850.
19
/ 7 afgik "Hekla", Kaptajn E. Suenson, fra sin Station
Øst for Femern til Neustadter Bugten for at bevogte "v.
der Tann", der laa i Neustadt. Næste Morgen observeredes
den staaende sydpaa, og da "Hekla" gjorde Jagt paa den,
holdt den ind til Travemiinde. ,,Hekla" overgav da den
videre Bevogtning af Neustadt til Korvetten "Valkyrien"
og stod selv nordpaa for at rekognoscere. Myndighederne
i Travemiinde forlangte imidlertid "v. der Tann"s Afsejling fra den neutrale Havn, og den stod derfor om Aftenen langs Land tilbage til Neustadt. ,,Hekla", der ved Nattens Frembrl.ld var vendt tilbage, stod imidlertid samtidig sydpaa bort fra Korvetten "Valkyrien", der paa sin
Post ud for Neustadt intet havde bemærket, og opdagede
da ved Midnat "v. der Tann"s Røg inde under Land et
Par Sml. Syd for Neustadt. ,,Hekla" holdt straks indefter paa Loddet, til den kun havde ½m under Kølen, og
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ramtes herunder af 2 Bomber uden selv at kunne gøre "v.
der Tann" nogen Skade, da den var slugt af Landet. Efter
at være kommen ind paa klos Hold begyndte imidlertid
ogsaa "Hekla"s Skud at gøre Virkning, saaledes at Fjenden
ved 11-Tiden
saas at staa i Flammer. Det viste sig, at
2
"v. der Tann" tidlig i Kampen var raget paa Grund, og
Chefen havde da sat Ild paa Skibet og ladet Besætningen
gaa fra Borde. Kort efter sprang Skibet i Luften. ,,Hekla"s
Tab var 6 døde og saarede, ,,v. der Tann" havde intet
Tab.Samme Aften havde nogle af Eskadrens Skibe ~d for Kielerfjord en mindre Kamp med 2 slesvig-holstenske Dampskibe
og 3 Kanonbaade. Dampskibet "Holger Danske", Kaptajn
Aschlund, gik imod dem, og efter ½Times Kamp vendte Slesvig-Holstenerne om.
Den 25de Juli besejrede den danske Hær Insurgenterne ved
!sted, hvorefter disse trak sig tilbage til Rendsborg. Den danske
Hær tog Stilling ved Slesvig med fremskudte Styrker til Mysunde og Eckernførde. Den paa sidstnævnte Sted liggende
erobrede Fregat "Gefion" kunde man imidlertid ikke tage i Besiddelse, da det tyske Forbund satte sig derimod. Man lod da
den paa Eckernførde Fjord stationerede Flaadestyrke bevogte
den som neutral, for at ikke Insurgenterne skulde føre den
bort. Efter Ratifikationen af Fredstraktaten, Forbundet og
Danmark imellem, blev den dog udleveret til Forbundet som
Prise.
Medens Hæren stod i Stillingen ved Slesvig, forefaldt der
kun lidet af Interesse til Søs. Blokadestationerne holdtes stadig besatte, og kun iø/ 8 forefaldt en mindre Kamp mellem
Blokadeeskadren ud for Kielerfjord og et slesvig-holstensk
Dampskib med 4 Kanonbaade. Efter en Times Kamp lykkedes det "Hekla" at skyde en af Kanonbaadene i Brand, men
da endnu et Dampskib og en Kanonbaad viste sig, lykkedes
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det Slesvig-Holstenerne at bringe Kanonbaaden ind under
Forternes Kanoner, hvorefter Kampen ophørte. Fjenden.
havde 5 døde og saarede, ,,Hekla" ingen.
Den defensive Holdning, den danske Hær indtog, skyldtes
Afventning af de politiske Forholds Udvikling. Det tyske Forbund syntes tilbøjelig til at skride ind mod Insurgeriterne,
og den danske Hær bredte derfor kun sin højre Fløj udover
Egnen Vest for Trenen, hvor i første Halvdel af August et
dansk Korps under Oberst Schepelern besatte Byerne Husum,
Tønning og Frederiksstad.
Kommandørkaptajn Ellbrechts paa Fanø stationerede
Styrke fik herved den Lejlighed i Hænde, som den havde savnet de foregaaende Aar til at besætte de søndenfor Fanø liggende Øer. Allerede tidligere havde som nævnt Løjtnant
Hammer med en mindre Styrke besat Højer, og herover etableredes nu Samarbejde mellem Ellbreclits Flotille og Schepelerns Korps, der ved sin Besættelse af Landet unddrog den
slesvig-holstenske Søstyrke en væsentlig Støtte.
Det lykkedes Kommandørkaptajn Ellbrecht med sin Styrke
- 6 Smaafartøjer og et Kompagni Soldater - at besætte
Romø og Sild 1 / 8 , men videre kunde han ikke komme, da
der i Farvandet omkring Før og Amrom befandt sig et slesvig-holstensk Dampskib og 4 Kanonbaade. 12/ 8 ankom imidlertid Korvetten "Flora", Kaptajn v. Dockum, og Dampskibet
,,Geiser" til List Red. Efter mange Vanskeligheder indskibedes de 200 Mand paa Skibene, hvorefter Ekspeditionen afgik
til Smaldyb med en "kendt Mand" om Bord. Da Skibene 25 / 8
anduvede Smaldyh, erklærede imidlertid den kendte Mand sig
ude af Stand til at tage Skibene ind, og efter en farefuld Sejlads mod en opfriskende .SV, hvor "Flora" flere Gange kun
havde et Par dm Vand under Kølen, lykkedes det at komme
ud igen. I flere Dage kæmpede Skibene derefter mod overhandigt Vejr - ,,Geiser"s agterste Bombekanon slingrede
endog over Bord - og maatte gaa tilbage til List, hvorfra
Nordens Sokrig•historle
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..~~ora" gik h~e1?· I Dagene efter denne mislykkede Ekspedition besatte mudlertid Løjtnant Hammer Pelworn og Nordstrand, men da Før stadig var i Slesvig-Holstenernes Magt,
og da der ikke kunde afses Tropper til Øerne, saa Løjtnant
Hammer sig ikke i Stand til at holde Pelworn besat og rømmede Ø~m 4/,.
Imidlertid havde Kommandørkaptajn Ellbrecht faaet Forstærkning. En Division Kanonchalupper og et mindre Dampskib var indtrufne gennem Limfjorden, og foruden havdes
den ved Vesterhavsøerne forblevne "Geiser". Den 14de September gik han derfor angrebsvis til Værks mod Før. Medens
Kanonbaaden rykkede frem indenskærs, tog "Geiser" Station
ved Heveren for at afskære Slesvig-Holstenerne Retræten. 16/ 0
besattes Før, det slesvig-holstenske Dampskib med Kanonbaadene paa Slæb trak sig tilbage men mødte i rum Sø "Geiser". Denne angreb straks, men da den fik sin eneste tilbageværende Bombekanon gjort ukampdygtig ved et Skud i Raperten, maatte den opgive For.følgeisen med en Del Skade paa
Skroget og 10 døde og saarede. Fjenden havde mindre Beskadigelser samt 11 døde og saarede og naaede uden videre
Tildragelser ind til Biisum. Før var saaledes erobret, og Troppernes Nærværelse paa Nordstrand ikke længere rn1dvendig,
hvorfor de blev trukket bort. Løjtnant Hammer gik derpaa
med sin Styrke til Ejdermundingen for at patrouillere, og
kort efter indtraf begge Dampskibene og hele Kanonbaadsflotillen hertil og tog SLation i Katingsiel, hvorfra Forbindelsen opnaaedes med Hærens højre Fløj. Et Angreb paa den
fjendtlige Søslyrke i Biisum blev opgivet paa Grund af Farvandsvanskeligheder. Adgangen til Ejderen var saaledes blokeret vesterfra, og Oprørshæren, der for et Øjeblik var i Færd
med at bryde Uvirksomheden med et Angreb paa Frederiksstad, maatte da gennem Ejderkanalen østfra føre den · til Angrebet bestemte Styrke frem. Det lykkedes ogsaa at føre 2
Dampskibe og 4 Kanonbaade denne Vej, og i Dagene fra 29de
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September til 4de Oktober rettede disse da i Forbindelse med
Hæren et rasende Angreb paa Byen, der forsvaredes med de0:
største Tapperhed af Oberstløjtnant Helgesen.
De danske Kanonbaade kunde ikke gribe ind til Byens
Hjælp, da Fjenden havde besat den venstre Ejderbred og derfra vilde kunne tage dem under Ild, ligesom Styrken ved Biisum vilde afskære deres Retræte. Frederiksstads tapre Besætning afslog imidlertid alle Angrebene, og med store Tab trak
Insurgenterne sig tilbage.
Dette blev Krigens sidste større Begivenhed. Efterhaanden som Vinteren nærmede sig, oplagdes flere og flere af de
udrustede Skibe. Af det ledig blevne Mandskab dannedes et
Marineregiment, der blev afgivet til Assistance for Hærens
Fløje ved Kystbevogtning o. I.
Snart enedes Preussen og Østrig om at gribe ind, og 1/ 1
1851 opløstes da den slesvig-holstenske Hær, hvorefter Holsten besattes af preussiske og østrigske Tropper.
Krigen var endt, men der skulde dog medgaa mere end
eet Aar, inden de fremmede Tropper rømmede Holsten, og
den danske Konges fulde Myndighed genoprettedes.

b. Den anden slesvigske Krig,
1864 (se Kort IV).

Det slesvig-holstenske Spørgsmaal havde ikke fundet sin
Løsning efter Treaarskrigen, og Forhandlingerne om Slesvigs
forfatningsmæssige Stilling indenfor det danske Monarki
skulde fortsættes med de tyske Stormagter Preussen og Østrig.
Aarene mellem de to Krige blev derfor Skuepladsen for heftige Stridigheder om dette Spørgsmaal, og Forholdene forvikledes yderligere, da Kong Frederik VII døde 15/ 11 1863. I
Kraft af den af Preussen og Østrig garanterede Londonertraktat af 1852, tiltraadte Kong Kristian den Niende Regerin-
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gen og underskrev som sin første Regeringshandling Novemberforfatningen, der tog Sigte paa en fælles Grundlov for
Kongeriget og Hertugdømmet Slesvigs fælles Anliggender, og
som havde hele det danske Folk bag sig.
I Tyskland vakte Tronskiftet stor Bevægelse; en stor Del
af Staterne i del tyske Forbund bestred Kongens Arveret, medens Preussen og Østrig erklærede, at Novemberforfatningen
tilsigtede Slesvigs Inkorporation i det danske Monarki og
derfor stred imod Londonertraktaten. England og Rusland
raadede Danmark til at ophæve Novemberforfatningen, men
det ved Roret værende l\ilinisterium Hall satte sig derimod.
Det paafølgende Ministerskifte bragte Ministeriet Monrad
frem, og dette tilbød at prøve paa at opnaa en Overenskomst.
Preussen, hvis Udenrigspolitik lededes af Bismarck, og som
havde faaet Østrig i Føl,ge, ønskede imidlertid Krigen og opfordrede 16/ 1 1864 Danmark til inden 2 Dage at tage Novemberforfatningen tilbage, i modsat Fald vilde den diplomatiske
Forbindelse blive afbrudt. Da dette Krav ikke opfyldtes, rykkede preussiske og østrigske Tropper over Ejderen den lste
Februar. Krigen var udbrudt, og ene skulde Danmark kæmpe
Kampen.
Krigsskuepladsen var den samme som i den første slesvigske Krig. Den danske Hær beredte sig paa at optage Kampen i Dannevirkestillingen, men efter et kort Forsvar rømmedes denne den 5 / 2 , hvorpaa den danske Hær gik tilbage til
de to Flankestillinger, Dybbøl-Als og Fredericia.
Til Søs var Situationen gunstig for Danmark. Oen danske Flaade var saa overlegen, at Herredømmet paa Søen var
sikret overfor Preussen. Kun hvis Østrig greb ind, stod det
i Fare.
Den danske Flaade talte ved Krigens Udbrud 1 Skruelinieskib, 4 Skruefregatter, 3 Skruekorvetter, 3 Skrueskonnerter og 7 Skruekanonbaade. Det pansrede Materiel talte 2
Panserkorvetter (henholdsvis under Bygning og Omarmering),
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1 Panserbatteri og 2 Panserskonnerter. Desuden havdes 8
Hjuldampskibe, 2 Sejllinieskibe, 2 Sejlfregatter, 2 Sejlkorvetter og 3 mindre Sejlfartøjer. Roflotillen bestod af 50 Kanonfartøjer, og til Transportøjemed raadede man over 27
Transportfartøjer. Personellet var i alle Henseender vel uddannet. Kort efter Krigens Udbrud tiltraadte Orlogskaptajn
O. Liitken Posten som Marineminister. Flaadens ældste Flagmand var Viceadmiral Steen Bille.
Den preussiske Flaade havde siden Krigen 1848-50 forøget sit Materiel i ikke ringe Grad og talte paa Papiret 8
Dampkorvetter. Af disse var dog kun de tre klare ved Krigsudbruddet, de andre var dels under Bygning, dels detacherede paa Togt. Senere under K~igen lykkedes det dog at faa
to af dem til Tjeneste, saaledes al man efter den anden Vaabenstilstand raadede over 5. De var dog alle mindre end de
tilsvarende danske Skibe. Et Panserskib var under Bygning
i England og kom derfor ikke til at deltage i Krigen. Flaaden talte endvidere 18 Dampkanonbaade og 2 Hjuldampskibe, der alle udrustedes; 1 Hjuldamper og 2 Skruekanonbaade af denne Styrke var paa Togt i Middelhavet ved Krigens Udbrud, men de naaede dog at deltage i Slaget ved Helgoland. Af Sejlskibe havdes 3 Sejlfregatter (deriblandt den
danske "Gefion") og nogle Sejlbrigger, men de udrustedes
ikke til Krigsbrug og tjente kun som Depot eller Øvelsesskibe. Roflotillen talte 38 Kanonfartøjer, men af Mangel paa
Mandskab udrustedes kun de 22. Marinens Chef var Admiral
Prinz Adalbert. Personellet var i mange Maader godt men
stod tilbage i Uddannelse og var langtfra tilstrækkeligt, særlig hvad Maskinpersonellet angik.
Flaadens større Skibe var stationerede i Danzig, de mindre Skibe i Stralsund, da de i Jadebugten paatænkte Anlæg
endnu ikke var fuldførte. Danzig tilfredsstillede imidlertid
ikke Fordringerne til en Flaadestation, og man havde længe
overvejet Valget af en anden. Der fandtes imidlertid ingen der-
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til egnede Steder paa den tyske Østersøkyst, men ved Krigens
Udbrud· besluttede man dog alligevel at forlægge Østersøeskadrens Støttepunkt til Stettin (Swinemiinde), hvor der var
et mindre Værft, og hvor Forbindelsen var mulig indenskærs
gennem Peenesund og Greifswalder Bodden med Skruekanonbaadene i Stralsund.
Den østrigske Flaade var efter de senere Aars gennemgribende Reorganisation - for en stor Del under østrigsk
Viceadmiral, dansk Kommandørkaptajn H. B. Dahlerups
Ledelse - bragt op til en meget betydelig Størrelse, og den
var den eneste af de tre Landes Flaader,.- der raadede over
pansret Materiel af Kampskibstypen. I alt havde den østrigske Marine over 44 Dampskibe, hvoraf 5 var større Panserfregatter. Foruden disse fandtes en Del Sejlskibe og Defensionsmateriel. Personellet var god~.
De Opgaver, der stilledes den danske Flaade, var ganske
de samme som i Treaarskrigen, men Løsningen af dem var
blot betydelig vanskeligere. I den første Tid kunde man paaregne kun at have med Preussen at gøre, og Overlegenheden
paa dansk Side var da saa stor, at den sikrede Udfaldet. Dog
krævede Fjendens Styrke, at der straks iværksattes Krigsblokade af Afsnittet Swinemiinde-Rugen, idet de danske
Troppetransporter først og fremmest maatte dækkes mod
Overfald. Den Styrke, der da kunde anvendes til Handelsblokade, var derved betydelig formindsket og formindskedes
yderligere ved, at Troppetransporterne direkte lagde Beslag
paa Flaadens Materiel. Danmark raadede nemlig ikke over
Jærnbaneforbindelse med Slesvig men kun over Jærnbane
paa Strækningen København-Korsør, hvilket sidste Sted da
blev det naturlige Udgangspunkt for alle Troppeforsendelser.
Saa længe Østrig imidlertid ikke optraadte paa Krigsskuepladsen, var Herredømmet i Østersøen sikret, men viste denne
Magt sig, vilde en Koncentration af alle danske Søstridskræfter med Fjendens totale Nedkæmpelse til Maal blive den

naturlige Følge. Udfaldet af dette var ikke til at forudsige.
Faldt det ud til Gunst for Østrigerne, var Adgangen fri til
Øerne for de tyske Tropper, og Rigets Eksistens stod da paa
Spil, ikke mindst fordi Hovedstaden var i yderst daarlig Forsvarsstand. Tillige maatte Østrigs Deltagelse i Krigen lægge
en alvorlig Dæmper paa Danmarks Optræden i Nordsøen, hvor
Savnet af en Basis var føleligt. Her raadede Østrigerne over
hele den tyske Nordsøkyst med gode Havne at falde tilbage
paa, og hvordan Danmark end opfattede Sagen, kunde der
derfor ik.Ke blive Tale om nogen Handelsblokade i større Stil.
For den preussiske Flaade var Opgaverne, saa længe den
stod alene, ganske defensive. Marinestyrelsen tilsigtede da
ogsaa at holde de større Skibe kampklare i Swinemi.inde for
at binde saa meget af den danske Flaade som muligt; Kanonbaadene deltes i to Dele, hvoraf den ene - 1 Aviso og 18
Dampkanonbaade - skulde forsøge at naa Hertugdømmernes
Østkyst gennem Femern-Sund og saaledes tilvejebringe
Samvirke med Hæren. Den anden Del - alle Rokanonfartøjerne - skulde forsvare Indløbene til Stettin og Stralsund.
All~rede i November 1863 var Udrustningen af den danske
Flaade bleven paabegyndt, dels i Transportøjemed, dels for
af observere de preussiske Havne. Troppetransporterne .i det
Omfang, Situationen krævede, var imidlertid en Opgave,
Flaaden ikke forniaaede at løse uden et større Antal privat
forhyrede Fartøjer. Sagen havde været paa Bane i de for~
skellige Kommissioner, der havde haft Søværnets Ordning til
Behandling, men ingen af Forslagene var blevne til Lov.
Marineministeriet havde tænkt sig Troppetransporterne
underlagt en Søofficer med Station i Korsør, saaledes som
Tilfældet havde været i 1848-50, men Hæren overtog selv
større Dele af Transporterne, og Krigsmini~teriet antog som
Leder heraf en afskediget Søofficer. Dette Forhold, der selvfølgelig kun kunde afstedkomme Forvirring, blev dog senere
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paa Marineministeriets Forestilling rettet saaledes, at Orlogskaptajn Raffenberg overtog Ledelsen af alle Søtransporterne
og forhyrede de dertil nødvendige Fartøjer.
Ved Krigens Udbrud var saaledes hele den danske Flaade
dels udrustet, dels under Udrustning. Til Løsning af de forskelligartede Opgaver paa den udstrakte Krigsskueplads dannedes to Eskadrer, nemlig "Eskadren i Østersøens vestlige
Del" under Orlogskaptajn F. C. Muxoll og "Eskadren i ~tersøens østlige Del" under Kontreadmiral C. E. van Dockum.
Senere dannedes en Nordsøeskadre. Disse tre Eskadrer vil i
det følgende blive behandlede hver for sig.

ger med enkelte Forslærkninger, var ikke bestemt til- at udholde en regelret Belejring, og den Del af Hæren, der optog
Kampen i Stillingen, var ikke tilstrækkelig stærk til et offensivt Fremstød. Som Følge heraf blev Belejringen en Kæde af
Savn og Anstrengelser, og Marinens Hjælp af ret stor Betydning. Kommandoen over Hæren førtes af Generalløjtnant
Gerlach, hvem Orlogskaptajn Muxoll var sideordnet. En Orlogskaptajn var tilkommanderet Ho;vedk'var,teret.
Stillingen, der talte 10 Skanser, strakte sig fra Vemmingbund over Dybbølbjerg til Als-Sund. Den kunde imidlertid
uheldigvis enfileres fra Gammelmark paa Broagerland, og
Preusserne rettede ogsaa de~es Anstrengelser fra Begyndelsen
paa at etablere Batterianlæg dersteds. Vejen nordenom
Egernsund var imidlertid spærret af de danske Tropper, der
endnu hævdede Forpostterrai'net, og Preusserne valgte da
Vejen over Egernsund og slog Bro over Færgestedet. Netop
da Brobygningen var tilendebragt (1½), og Overkommandoen
var kommen til Kundskab herom, anmodedes Eskadrechefen
om at medvirke til Broens Ødelæggelse, og Opgaven overdroges da "Rolf Krake", der havde Station ved Sønderborg.
Det viste sig imidlertid umuligt paa Grund af Farvandsvanskeligheder at bringe Panserbatteriet saa langt ind, at Broen
kunde trækkes fri af Forlandet, og Beskydningen - der for
øvrigt varede i 1} Time - var ganske resultatløs. Fjenden,
der besvarede Ilden fra Batterier ved Alnor og Holdnæs, tilføjede "Rolf Krake" nogen ovenbords Skade. Vejen til Broagerland laa saaledes aaben for Preusserne, der snart efter
fuldførte Batterianlæggene ved Gammelmark.
General Gerlach søgte efter denne Affære at faa Eskadrechefen lagt ind under sin Kommando. Ved Henvendelse til
Krigsministeriet søgte Generalen Oplysninger om, ,,hvorvidt
Chefen for Flaadeafdelingen var forpligtet til at efterkomme
Overkommandoens Fordringer uden Hensyn til de Indvendinger mod nautiske Foretagender, der gøres af Lodserne".

Eskadren i Østersøens vestlige Del til Dybbølstillingens Fald
(se Kort V).
Det Materiel, Orlogskaptajn Muxoll raadede over, varierede i sin Sammensætning efter Øjeblikkets Krav men bestod
hovedsagelig af Flaadens pansrede Materiel og Skruekanonbaade. Saaledes var Panserbatteriet "Rolf Krake", 1 å 2 af
Panserskonnerterne, 3 å 4 Skruekanonbaade, 1 å 2 Hjuldampere og 2 Rokanonbaadsdivisioner tildelte Eskadren, der til
Tider desuden forøgedes med et af de større Sejl- eller Skrueskibe (f. Eks. SeJilinieskibet "Frederik VI" eller Skruelinieskibet "Skjold").
Inden Eskadren blev dannet, havde den danske Hær rømmet Dannevirkestillingen, og Eskadrens Operationsfelt blev
ifølge Ministeriets Ordre Farvandet fra Dars og vesterefter
samt Hertugdømmernes Østkyst, saa langt Fjendens Besættelse rakte. Endvidere skulde Als og Femern dækkes mod
fjendtlig Overgang.
Saa godt, som Forholdene tillod det, blokeredes Hertugdømmernes Havne, men saa snart Preusserne indledede Angrebet paa Dyb~lstillingen, blev næsten hele Eskadrens Materiel trukket ned til Farvandene omkring denne.
Dybbølstillingen, der bestod af en Række Feltbefæstnin-
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Marineministeriet henviste i sit Svar til, at det vilde være
Overkommandoen aldeles umuligt at afgøre de rent nautiske
Spørgsmaal, og. Eskadrechefen kunde som Følge heraf ikke
underlægges Overkommandoen, men med Hensyn til Samarbejdet mellem de to Værn blev følgende Direktiv givet: ,,Ministeriet afgiver den Styrke, som det med tilbørligt Hensyn til
andre Forhold ser sig i Stand til. Den kommanderende Søofficer konfererer med Overkommandoen om de Punkter, som
denne fortrinsvis maatte ønske dækkede og observerede, og
udfører det paa den Maade, som han anser for rigtig og agter
at forsvare."
Forholdet mellem de to Myndigheder bedredes ikke væsentlig i den folgende Tid, idet ingen af dem besad fyldestgørende Midler til et effektivt Forsvar af Dybbøl-Als Afsnittet. Netop paa dette Tiaspunkt paatænkte Preusserne, der nu
var komne til Klarhed over, at Dybbølstillingen maatte underkastes en regelret Belejring, en Overgang til Als. Da deres
Styrke var stor nok 'til samtidig at binde Forsvarsstyrken i
Stillingen og forsøge en Overgang, og da den danske Hær var
for svag til at optræde med Kraft begge Steder, var Situationen yderst vanskelig. Ifølge Regeringens Udtalelser var
Forsvaret af Dybbøl yderst vigtigt af Hensyn til den sig nærmende Fredskonference i London, og ret naturligt haabede da
Overkommandoen paa, at Eskadren vilde kunne dække Als
mod den projekterede Overgang. Hertil raadede denne imidlertid ingenlunde over tilstrækkelige Midler, og Forstærkninger kunde ikke faas, da Marinens øvrige Opgaver krævede
meget Materiel*). Forsvaret af Alsfjord vanskeliggjordes desuden i høj Grad ved talrige tyske Batterianlæg paa Sundevedsiden, og det eneste Skib, der med nogen Udsigt til Held
kunde optræde her, var "Rolf Krake", men dette Skib var
nødvendigt til F lankering af et Angreb paa Dybbøl. Til Sik-

ring af Als-Sund henlagdes Panserskonnerten "Esbern Snare" bag Arnkilsøre, efter at Skibet var bleven styrket ved en
Kasemat af Jærnvandkasser, fyldte med Jord, samt Skraasække, saaledes at der dannedes sikkert Sted for den kommanderende og Dæksbesætningen. Forsvaret af Alsfjord overlades til "Absalon", Skruekanonbaadene og Rokanonbaadene.
Een af de Opgaver, der tillige paahvilede Eskadren, var
Forsvaret af Femern. Hertil overførtes da et Detachement
paa 100 Soldater, og Kanonbaadene "Krieger" og. ,,Marstrand"
tog tillige Station ved Øen. Noget senere stødte Kanonbaaden
"Buhl" til Styrken, men ikke desto mindre gik Preusserne
over til Øen uden at være bemærket fra Kanonbaadene. Efter
Konference mellem den kommanderende Landofficer og den
kommanderende Søofficer, Løjtnant L. C. Braag, havde "Krieger" taget Ankerplads ca. 1200 m Vest for Strukkamp Odde,
de to andre Kanonbaade laa ved Burgtiefe, idet Kanonbaadene
vel nok kunde ligge i Femern-Sund om Natten men ikke
kunde komme ud derfra for at optage Detachementet, hvis
dette skulde blive nødsaget til at forlade Øen. Sundets Bevogtning var saaledes overladt til en Vagt ved Færgegaarden.
Den preussiske Styrke, der bestod af et Kompagni, overførtes
Natten til den 16de Marts uden at bemærkes fra "Krieger",
skønt de passerede dette Skib i en Afstand af 2-300 m. Vejret
var yderst gunstigt for Overgangen, idet det blæste en vestlig
Storm og var meget mørkt. Detachementet tilfangetoges lige
til sidste Mand, og Forsøg paa Tilbageerobring fra Kanonbaadenes Side var umuligt.

• ) Se Bemærkningern e om Østersøhlokadens ringe Effektivitet paa Grund
af manglende Materiel, Side 474.

Preusserne fastholdt stadig Tanken om en Overgang til
Als og traf i Stilhed omfattende Forberedelser hertil. Foretagendet forudsatte Medvirkning fra den preussiske Flaades
Side og tog endog Sigte paa, naar denne var hragt op i Lille
Bælt, at iværksætte en Overgang til Fyn. Støttet af det preus-
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siske Artilleri paa Jyllandssiden mente man, at de preussiske
Orlogsskibe vilde kunne holde Stand. Vanskelighederne ved
en Forcering af den danske Blokadestyrke havde man imidlertid undervurderet i høj Grad, men ikke desto mindre fastsattes Overgangen til 2 /,. Den 29de Marts var de 3 preussiske
Damp-Kanonbaadsdivisioner klare i Stralsund under Prinz
Adalberts Kommando, men Afsejlingen forsinkedes stadig,
dels af den danske Blokadestyrkes Nærværelse og dels af en
Række Uheld, og Kanonbaadene kunde derfor ikke komme
til Stede, inden den aftalte Tid var udløben. Det besluttedes
da at forsøge Overgangen uden Flaadens Medvirkning, men
flere Dages stormende Vejrlig umuliggjorde Forsøget, der nu
mentes at have tabt Karakteren af en Overrumpling og derfor
opgaves. Paa dansk Side havde dog Uroen været stor. I Alsfjord laa "Absalon", 1 Skruekanonbaad, 2 Dampskibe og en
Division Rokanonbaade. Netop da Frygten for et fjendtligt
Landgangsforsøg var paa sit højeste, beordredes "Absalon til
at afgaa fra Eskadren, hvilket gav Eskadrechefen Anledning
til at tilskrive Ministeriet, ,,at den nuværende maritime Styrke
paa Alsfjord er aldeles Intet, og at Marinen ikke har Midler
til at forhindre en Overgang."
Heldigvis for de danske Vaaben opgaves Planen foreløbigt, thi Flaaden var lige saa lidt som den paa Als staaende
Troppestyrke i Stand til at hindre den, saaledes at Resultatet
utvivlsomt vilde være blevet, at Dybbølstillingen med samt
hele Hæren var bleven omgaaet og tvungen til Kapitulation.
Kampen om Dybbølstillingen gik imidlertid sin Gang.
Natten til den 28de Marts forsøgte Preusserne ved et voldsomt Angreb at anlægge den første Parallel 1:11-od Skanserne.
Ved Daggry indtraf "Rolf Krake" i Vemmingbund for at gribe
ind i Kampen, der førtes med stor Kraft af Skansernes Besætninger. Broagerbatterierne tog straks "Rolf Krake" under Ild,
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hvorved de sydligste danske Skanser fik Luft, og kort efter
aabnede Panserbatteriel Ilden mod de preussiske Tropper. 2
af de angribende Batailloner, der laa i en Slugt foran de sydligste Skanser, kom herved i en yderst farlig Stilling og
maatte retirere, fulgt af Panserbatteriets Ild. Kort efter blev
Tilbagegangen almindelig, og Angrebet var saaledes ganske
slaaet tilbage. ,,Rolf Krake" havde kun ubetydelige Skroghavarier og hverken døde eller saarede.
Efterhaanden som Preusserne skød deres Paralleller længere og længere frem mod Skanserne, anlagde de ogsaa Batterier til at virke mod Vemmingbund, hvor der tillige udlagdes passive Hindringer - f. Eks. Fiskenet for at belemre
"Rolf Krake"s Skrue. Panserbatteriet vilde som Følge heraf
blive udsat for at blive ude af Stand til at manøvrere, og naar
det da kom under en farlig Krydsild, maatte det forudsættes,
at det vilde faa svære Havarier. Man opgav da foreløhig Tanken om offensiv Optræden fra Søen og afventede Hovedstormen for da at kunne mode fuldt kampdygtig i det afgørende
Øjeblik.
Den 18de April om Morgenen indtraf dette. Panserbatteriet fik ikke det aftalte Signal men lettede ca. Kl. 10½ Fm.,
da det af Troppebevægelserne fremgik, at Forholdene var alvorlige. Ved Ankomsten til Vemmingbund var allerede de
sydlige Skanser faldne og Kampen i fuld Gang om de nordligere. Krudtrøg og Vanskeligheden ved at skelne Ven fra
Fjende hen1ID.ede Panserbatteriets Optræden i høj Grad; Manøvreringen var yderst vanskelig paa Grund af de passive
Hindringer, og Fjendens Ild var ikke uden Virkning. En
24-'irig Granat sprang om Læ, dræbte en Officer og saarede
9 Mand. Kl. 12 var Skanserne tagne og de sidste danske Tropper drevne ned til Brohovederne, hvorfor Panserbatteriet opgav Kampen og gik tilbage. Dets Tab var 11 døde og saarede
samt en Del ovenbords Havarier.
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Eskadren i Østersøens østlige Del, Blokaden og Opbringelsen af tyske Handelsskibe (se Kort I).
Saa snart Preusserne havde overskredet Ejderen, afsendte
Konseilspræsident Monrad, der opholdt sig i Sønderborg, telegrafisk Meddelelse herom til Marineministeriet og tilkendegav, at Blokade og Opbringelse af fjendtlige Handelsskibe
kunde tage sin Begyndelse.
Først og fremmest gjaldt det om at etablere Krigsblokade
af Fjendens Orlogshavne for at hævde Herredømmet til Søs
og derigennem sikre Troppetransporterne, hvorfor Fregatterne "Sjælland" og "Jylland" samt to Korvetter afsendtes
til de preussiske Østersøhavne. Da Fjendens Krigsforberedelser, hvad Flaaden angik, var langt tilbage, viste dette sig
foreløbig tilstrækkeligt. Samtidig beordredes alle Flaadens
Skibe til at opbringe tyske og østrigske Handelsskibe. Skønt
kun Preussen og Østrig deltog aktivt i Krigen, betragtede man
Forbundseksekutionen i Holsten som en Krigserklæring fra
alle de tyske Stater og gjorde ingen Forskel mellem dem og de
to tyske Stormagter. Man paalagde imidlertid ikke E~argo,
idet en Overenskomst mellem de krigsførende afsluttedes,
hvorefter Fristen for Afsejling fra fjendtlig Havn sattes til
lste April.
Det var imidlertid Marineministeriets Hensigt saa snart
som muligt at blokere alle de vigtigere fjendtlige Havne ved
Østersøen, og alle de hertil afsendte Skibe samledes da til en
Eskadre, hvis Styrke stadigt forøgedes, og over hvilken Kontreadmiral C. E. van Dockum beordredes til Chef. Uheldigvis indlededes Togtet med en skarp Strid imellem Eskadrechefen og Marineministeriet, idet dette ønskede Admiralens
Flag hejst paa en hurtig Avisodamper af Hensyn til Eskadrens store Operationsfelt. Eskadrechefen modsatte sig imidlertid dette og ønskede sit Flag hejst paa en af Fregatterne,
en Fordring som Ministeriet til sidst gik ind paa, da man
nodig vilde fratage Eskadrechefen Kommandoen.
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Eskadrens ringe Styrke - 2 Fregatter og 2 Korvetter tillod foreløbig ikke en Handelsblokade, navnlig da Vejrforholdene var meget urolige, og den tog derfor Station ved Rugen Lil Observation af de preussiske Stridskræfter. Den 15de
Marts traadte imidlertid Blokaden i Kraft for Byerne ved
Oderens Udløb og omkring Rugen.
Etableringen af denne udvidede Handelsblokade stødte
imidlertid paa mange Vanskeligheder, da Eskadrens Skibsantal forbød at stationere et Skib udenfor hver af de blol<,erede Havne, hvorfor Eskadrechefen tog Station Øst for Rugen
med Fregatterne og bevogtede herfra Løbene til Rugens Østkyst og Stettin vestenom Oder-Banken. De lettere og hurtigere Skibe (,,Jylland" og Korvetterne) bevogtede Løbet østenom Oder-Banken. Herved etableredes faktisk en Blokade af
hele Stelliner-Bugten, men da Blokadeeskadren af Hensyn til
Oder-Banken maatte holde sig ret langt til Søs, kunde det
indbyrdes Samkvem mellem de blokerede Byer ikke forhindres. Løbet fra Stralsund og vesterefter blokeredes foreløbig
ikke.
Der kunde med nogen Ret tvistes om Blokadens Effektivitet
paa Grund af Blokadestyrkens ovennævnte Station, og i alle
Fald protesterede den preussiske Regering imod den og hævdede, at den ikke opfyldte Pariserdeklarationens Fordringer.
For at skaffe Bevis herfor og for tillige at indlede Flaadens
aktive Optræden løb en lille preussisk Styrke ud fra Swinemunde 17 / 3 og angreb den danske Blokadestyrke.
Træfningen ved Rfigen 17/ 3 1864.
Den preussiske Eskadrechef, Kapitiin zur See Jachmann, fordelte sine Stridskræfter 16/ 3 saaledes, at Hjuldamperen "Loreley" med en Damp-Kanonbaadsdivision
posteredes ved Ruden, de to andre Damp-Kanonbaadsdivisioner beordredes til henholdsvis Swinemunde og Stralsund. Korvetterne "Nymphe" og "Arcona" under Eskadre-
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chefens egen Ledelse afgik nordefter paa Rekognoscering
og observerede op ad Dagen den danske Styrke, der paa
dette Tidspunkt kun bestod af "Sjælland" og de to Korvetter, idet "Jylland" paa Grund af forskellige Havarier
var afgaaet til København. Øjeblikket var saaledes gunstigt til en Demonstration, og næste Dag Kl. 7½ stod
begge Korvetterne derfor ud fra Swinemiinde og rekognoscerede først østerpaa for at forvisse sig om, at Retræten
var sikret, hvorefter Kursen sattes paa Greifswaldo. Ankommen hertil iværksattes Foreningen med "Loreley", og
i Frontorden, naturlig Orden (,,Loreley" i Midten) sfod
Styrken derpaa nordefter imod den danske Eskadre.
Denne, der bestod af "Sjælland", ,,Skjold" og to Korvetter,
formerede Kølvandsorden, naturlig Orden og stod Preusserne i Møde med 9 Knobs Fart. De preussiske Kanonbaade fulgte med lan:gs Land under den nordgaaende Bevægelse.
Ilden aabnedes af "Arcona" men paa saa stor Afstand,
at der ingen Virkning opnaaedes. Da Afstanden var aftaget
til ca. 1500 m, blev Skydningen imidlertid almindelig, idet
"Sjælland" drejede Styrbord over for at faa sin Bredside
til at bære. ,,Arcona" drejede derpaa uden Signal ogsaa
Styrbord over, hvilken Manøvre kort efter fulgtes af de to
andre tyske Skibe. Preusserne passerede herved søndenom
og foran om den danske Linie og satte sluttelig Kursen
paa Swinemiinde, og den danske Styrke paabegyndte .Forfølgelsen. ,,Sjælland" styrede ind mellem "Arcona" og de
to andre Skibe for at tvinge førstnævnte østerover og afskære den Tilbagetoget. ,,Sjælland" var imidlertid ikke
i Stand til at løbe Preusserne op, og disse, der var bevæbnede med nyt riflet 24-'iiiigt Skyts, vedligeholdt under Retræten en vedholdende Ild mod "Sjælland", der var kommen et Stykke foran for sine Fæller, og som under Jagt
kun kunde svare med sine glatløbede Bovkanoner.

Admiral van Dockum, der hurtigt indsaa, at det vilde
være umuligt at indhente Fjenden, lod derfor Skibet gire
afvekslende Styrbord og Bagbord over for at faa Kanonerne
til at bære. Herved fik "Skjold" Lejlighed til at komme
noget mere op paa sin Afstand fra Flagskibet, og et Skud,
der paa de'tte Tidspunkt traf i "Nymphe"s Skorsten, tvang
Preusserne til at gaa ned med Farten. Det varede imidlertid ikke længe, før Skaden var bleven udbedret, og før
"Nymphe" havde genindtaget sin Plads i Styrken. Tværs
af Greifswaldo holdt "Loreley" ind til Kanonbaadene, der
stadig havde holdt sig inde under Land. Preussernes velrettede Ild begyndte imidlertid at spores om Bord paa
"Sjælland", og Eskadrechefen lod da mindske, for at
"Skjold" kunde komme helt op. Farten forøgedes atter, da
,,Skjold" var kommen op, og Jagten fortsattes under stadig Giren for at bringe Bredsiderne til at bære. Kl. 5 var Afstanden imidlertid tiltaget saa meget, at Skydningen ophørte, og Kl. 8 kunde den danske Eskadrechef se, at Fjenden var i Havn, da Fyret paa Swinemiinde Havnemole,
der noget før var bleven tændt, nu slukkedes igen.
"Sjælland" havde 3 døde og 19 saarede samt en Del
ret store Havarier, de øvrige danske Skibe havde intet Tab.
"Sjælland"s Havarier kunde dog udbedres, uden at Skibet
søgte Havn. Under .Jagten var Fregatten "Tordenskjold"
kommen i Sigte paa sin Vej for at støde til Eskadren.
Eskadrechefen antog - og haabede -, at det var "Jylland", der var Preusserne overlegen i Hastighed og derfor
mulig kunde tvinge dem til Kamp, hvad "Tordenskjold"
med sine 6 å 7 Knob umuligt kunde. -

Skønt der ikke blev Tale om nogen videre Kamp, vakte
Preussernes energiske og vel gennemførte Fremstød megen Jubel i Tyskland, hvor Flaaden ikke ellers havde haft LejligNordens Sokrigshistorie.
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hed til at tiltrække sig Opmærksomhed, og Kapitan Jachmann udnævntes til Kontreadmiral.
Admiral van Dockum foretog nu en Udvidelse af Blokaden, idet "Tordenskjold" beordredes til at tage Post ved Tornebusken, medens de øvrige Skibe indtog deres gamle Poster.
Da Eskadren kort efter forøgedes med "Absalon" og nogle
Dampskibe, voksede tillige Blokadens Effektivitet i meget betydelig Grad.
Fra preussisk Side bestredes stadig denne Effektivitet, og
desuden rejstes der Tvivl om dens fyldestgørende Notificering.
I Marineministeriets Blokadereglement var der bestemt, at
Chefen for en Blokadestyrke inden Blokadens Etablering
skulde notificere den overfor de neutrale Magters Konsuler
paa Stedet. Eskadrechefen havde løst Spørgsmaalet ved at
indsende Meddelelserne med et neutralt Skib, men de kom ikke
Adressaterne i Hænde før den 30te Marts, idet de var passerede igennem det preussiske Udenrigsministerium. En
Parlamentær, der afsendtes for at foretage Notoficeringen, da
denne ikke ad ovennævnte Vej var naaet sit Maal omgaaende,
blev ikke modtaget. Med mere Ret kunde Blokadens Effektivitet bestrides, idet strategiske Hensyn forbød at stationere
Skibe udenfor hver enkelt Havn. Inden Blokadestyrkens Forøgelse med lette Skibe lykkedes det virkelig et ikke ringe Antal Skibe at bryde Blokaden. Da Blokadestyrken forøgedes,
rettedes imidlertid Fejlen, og ingen af de neutrale Magter
bestred derfor dens Berettigelse, skønt Preussen fastholdt sin
Protest.
Blokaden udvidedes yderligere til at omfatte Danzig og
Pillau, hvor Korvetten "Vineta" var bleven ekviperet sejlklar. Den danske Eskadre forøgedes end yderligere med Panserkorvetten "Dannebrog" samt Skonnerterne "Fylla" og "Diana", og de enkelte Fremstød, de preussiske Kanonbaade
foretog, blev derfor kun til en Udveksling af Skud paa
lang Afstand. Blandt de preussiske Kanonbaade gjorde
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særlig "Grille" sig bemærket, idet den med sine 14 Knob
ofte kunde vove sig ret langt ind paa de danske Skibe. Affæren ved Riigen var dog den eneste Begivenhed af nogen
Betydning, der afløste Blokadens Ensformighed, og ved Vaabenhvilens Begyndelse afgik Eskadren til København.
Eskadren i Nordsøen.

Et vigtigt Angrebsobjekt for den danske Flaade frembød
den tyske Handel paa Elben og W eseren. Til at operere herimod og til at bevogte en preussisk Kanonbaadsflotille, der
ved Krigens Begyndelse opholdt sig i Middelhavet, var allerede før Fredsbruddet Skruefregatten "Niels Juel", Orlogskaptajn Gottlieb, beordret til Nordsøen. Straks efter Krigserklæringen afgik Fregatten til Kanalen for at gøre Priser. Den
forblev paa denne Station til midt i Marts, da den til stor
Lettelse for den hamburgske Handelsstand saa sig nødsaget
til at afgaa til København paa Grund af Stormskade. Fregatten afløstes straks af Korvetten "Dagmar", der uforstyrret fortsatte Krydstogtet og gjorde den tyske Handel megen
Skade.
Tidspunktet, hvor en Forstærkning var nødvendig, indtraadte imidlertid ved Meddelelsen om, at Østrig havde mobiliseret en større Styrke og afsendt den til Nordsøen. Den
østrigske Styrke, der kommanderedes af Kontreadmiral von
Wiillerstor:ff-Urbair, bestod af 2 Panserfregatter, 1 Skruelinieskib, 2 Skruefregatter, 1 Skruekorvet og nogle mindre Skibe,
men da Udrustningen trak i Langdrag, og da "Niels Juel"s
og "Dagmar"s Krydstogt havde vakt megen Uro i Handelskredse, beordredes Linienschiffskapitan von Tegetthoff til at
af gaa snarest med en mindre Eskadre, bestaaende af 2 Skruefregatter og 1 Kanonbaad. Eskadrens Opgave skulde være at
fordrive de danske Krydsere fra Nordsøen, og den formeredes i Lissabon den 4de April.
Paa Efterretningen om Østrigernes paatænkte Fremstød
31•
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forstærkedes Styrken i Nordsøen og underlagdes Orlogskaptajn E. Suenson. Eskadren tog 12/ , Station paa Hamburger
Bugten og bestod da af "Niels Juel" (Standerskib), ,,Heimdal"
og "Dagmar".
Eskadrens Stilling i Nordsøen var af mange Grunde ret
vanskelig. Hovedøjemedet for den var at skade den fjendtlige
Handel, hvilket krævede, at Skibene opererede enkeltvis, men
Hensynet til den under March værende østrigske Eskadre krævede samtidig, at Styrken kunde samles paa kort Varsel. En
blot nogenlunde nær Basis fandtes ikke, hvorfor man søgte
at oprette en Hjælpebasis paa de endnu i danske Hænder
værende Vesterhavsøer. Ved List henlagdes et Kulskib, medens Smaldyb afmærkedes, og et Fyrskib udlagdes til dets
Anduvning, saaledes at Eskadren kunde ty herind, hvis den
blev slaaet. Større Kulfyldning var dog umulig her, og baade
for en saadan og for at komme i direkte Telegrafforbindelse med Ministeriet var Kristianssand den nærmeste Havn.
Hovedvanskeligheden laa i at holde sig underrettet om
Østrigernes Bevægelser, og i den Anledning oprettedes et
Centralkontor for Efterretninger i det danske Gesandtskab i
London. Dette fik sine Efterretninger dels fra Statens diplomatiske Repræsentanter i Udlandet, dels fra private Forbindelser, ligesom Marineministeriet sendte Eskadren sine Meddelelser herover. Eskadren fik Forbindelse med Gesandtskabet
over Helgoland.
M forskellige Grunde glippede dette Arrangement imidlertid, idet Efterretningerne om Østrigerne udeblev, og 19 / , besluttede Orlogskaptajn Suenson derfor at sende Korvetten
"Dagmar" paa Rekognoscering til Texel, i hvilken Havn man
vidste, at den preussiske Kanonbaadseskadre afventede Østrigernes Komme. Den østrigske Eskadre befandt sig paa dette
Tidspunkt i Virkeligheden i Brest. Efter "Dagmar"s Afsejling indlob der flere Telegrammer til Eskadrechefen, og af
disse fremgik det, at Østrigerne var undervejs til Cuxhafen,
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samt at Dybbølstillingen var falden. At den første Efterretning var urigtig, kunde Eskadrechefen ikke vide, og sammenholdt med den anden stillede det Situationen i et saa alvorligt Lys, at Orlogskaptajn Suenson straks afgik med Resten
af Eskadren for at forene sig med "Dagmar", hvilket skete
ud for Texel 2 ¼. ,,Dagmar" bekræftede, at Preusserne laa i
Texel, men bragte ingen Efterretninger derudover, og Eskadren returnerede da til Helgoland. Ved Ankomsten hertil fandtes ej heller nogen Meddelelse fra Marineministeriet, men
Eskadrechefen fik tværtimod af Guvernøren en denne ad privat Vej tilflydt, urigtig Meddelelse om, at ogsaa Als var
falden.
Eskadrechefen var selvfølgelig ude af Stand til at kontrollere denne Meddelelse, og Ministeriets Tavshed kunde tyde
paa, at Forholdene i de danske Farvande var højst alvorlige
og Eskadrens Nærværelse som Følge heraf højst nødvendig.
Et Krigsraad udtalte samme Opfattelse, og da tillige Kulfyldning tiltrængtes, afgik Eskadren 2 ¼ til Kristianssand
for at komme i direkte Telegrafforbindelse med Ministeriet.
Dette havde ogsaa modtaget foruroligende Meddelelser om
Østrigerne. Disse viste sig .dog snart at være urigtige, men
Tidspunktet, hvor et Sammenstød kunde ventes, var ikke
fjernt, og Ministeriet beordrede derfor Eskadren til i Skagerak
at afvente Fregatte~ ,,Jylland"s Ankomst. Efter at denne var
indtrufien, afgik Eskadren til Helgoland. ,,Dagmar" gik til
København. for at indlemmes i Admiral van Dockums
Eskadre.
Situationen, som den forelaa for Ministeriet, var som følger. Den østrigske Hovedflaades March var saa forsinket af
Storm og Havarier, at den kunde lades ude af Betragtning.
Tegetthoffs Eskadre var imidlertid under Opmarch og havde
fra Brest over Deal begivet sig til Texel. Ministeriet beordrede derfor Eskadrechefen til at opsøge og angribe Fjenden
ved hans Ankomst til Hamburgerbugten.
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Den 8 / 5 ankom den danske Styrke til Vesterhavsøerne og
fik samme Dag af den engelske Fregat "Aurora" Meddelelse
om Østrigernes Ankomst til disse Farvande. Efter at have
konfereret med Kaptajnløjtnant Hammer om Afmærkningen
af Smaldyb stod Eskadren over mod Helgoland.
Den østrigske Eskadre var, efter at have forenet sig med
Preusserne i T cxel, ankommen til Cuxhafen den 4de Maj. Tegetthoff foretog umiddelbart derefter en kort - men naturligvis pac1 dette Tidspunkt resultatløs - Rekognoscering og
vendte tilbage til Cuxhafen 9 / 5 for at kulle. Paa Meddelelser om den danske Eskadres Ankomst til Helgoland
vendtt Tegetthoff om, og 9 / 5 mødtes de to Styrker Øst for
Helgoland i et Slag, der endte med de danske Vaabens Sejr.

Slaget ved Helgoland 9/ 6 1864 (se Plan 16).
Den danske Styrke bestod af Fregatterne "Niels Juel"
og "Jylland" samt Korvetten "Heimdal", den østrigskpreussiske af Fregatterne "Schwarzenberg" (Standerskib)
og "Radetzky" samt Kanonbaadene "Preussische Adler",
,,Basilisk" og "Blitz".
Armeringen var følgende:
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Det maa bemærkes, at Østrigernes riflede Skyts - foruden at være Bagladeskyts - var affuteret saaledes, at det
kunde benyttes til begge Sider, ligesom Vægten af en Bredside var større end Modstanderens. Til Gengæld havde

Danskerne en ikke ubetydelig Overvægt i riflet Skyts, saaledes at de to Eskadres Styrker maa betragtes som lige.
Den danske Eskadre kom nordfra for Sejl styrende en
sydvestlig Kurs imod Helgoland. Omtrent Kl. 10 observeredes Røg i Horisonten, og der blev da givet Signal til
at beslaa Sejlene, tage Bramræer og Læsejlsspir til Dæks
samt sætte Dampen op. Mandskabet sendtes ned at skaffe,
og der blev derefter slaaet "Klart Skib". ,,Jylland" og
"Heimdal" løb op paa klos Hold af Standerskibet, og
Eskadrechefen tiltalte Besætningerne med Ordene: ,,Der har
I Østrigerne, Folk! Nu møder vi dem! Vi vil kæmpe som
vore tapre Kammerater ved Dybbøl." Der blev derpaa formeret Kølvandsorden, naturlig Orden, og med 8 Knobs
Fart stod Eskadren derpaa Fjenden i Møde. Den østrigskpreussiske Eskadre, der havde Bramræer og Bramstænger
til Dæks og Nationsflag paa alle Topper, stod nordpaa i
Frontorden, omvendt Orden, Preuss~me paa højre Fløj,
ligeledes med 8 Knobs Fart. TegetthofI signalerede "Unsere
Armeen haben Siege erfochten, tun wir das Gleichel" og
straks derefter "Klart Skib" samt Overgang til Kølvandsorden, naturlig Orden ved Opmarch. Vinden var OSO - 2.
Kl. ca. lf aabnede "Schwarzenberg" Ilden paa 3700 m,
den danske Eskadre svarede først betydelig senere. Østri.gerne holdt noget østligere for at løbe Danskerne foran
om, men da "Niels Juel" svarede med at give Styrbords
Ror, drejede Østrigerne tilbage igen, og begge Eskadrer
passerede da hinanden paa ca. 1800 Meters Afstand under
lieftig Ild. De preussiske Kanonbaade, der havde ringere
Fart end Østrigerne, var imidlertid sakket noget og holdt
tillige vestligere. Det forekom af denne Grund TegelthofI
nødvendigt at dreje straks efter Passagen, idel den danske Eskadre ellers vilde være i Stand til at afskære Preusserne. Tegetthoff tilsigtede desuden Kamp paa klos Hold,
helst end-Og Entring. Manøvren udførtes ved, at begge
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Skibene. opmarcherede til Frontorden, naturlig Orden og
derfra ved samtidig Drejning atter til Kølvandsorden. Den
danske Eskadre forcerede Skydningen, og Østrigerne led
en Del. Da, TegetthofI var kommen paa Kurs, var Afstanden gaaet ned til ca. 900 m, og paa let konvergerende Kurser - hvorved Afstanden sluttelig gik ned til
ca. 400 m - stod begge Eskadrer SV paa. Da Preussernes
Ild var. virkningsløs, fordi de holdt sig paa meget lang
Afstand, fik den danske Eskadre i denne Kamp Ildoverlegenheden paa sin Side, og særlig blev "Schwarzenberg"
haardt medtaget. 2 Gange udbrød der Ild i Skibet, og det
lykkedes kun med Møje at dæmpe den; flere Kanoner ødelagdes, og Skibet mistede mange Folk - en Granat saarede og dræbte f. Eks. en hel Kanonbesætning. Af ·de
danske Skibe led "Jylland" mest; ogsaa her slog en Granat
gennem Skibssiden og sprang umiddelbart ved en af Kanonerne, hvis helt Besætning saaredes eller dræbtes. ,,Niels
Juel" havde lidt mindre, ,,Heimdal" slet intet.
Omtrent Kl. 3½ indtraadte Kampens Vendepunkt. En
Granat sprang i "Schwarzenberg"s Foremærssejl, og snart
stod hele Forrejsningen i Flammer. Uheldigvis kunde ingen Sprøjter bringes i Virksomhed, da Maskinpumpen var
ødelagt, og denne Pumpe var den eneste, der kunde sprøjte
op til tilstrækkelig Højde.
Tegetthoff beordrede da pr. Signal Skibene til at falde
af for Vejret og overgaa til Frontorden, naturlig Orden,
i hvilken Formation Kursen sattes paa Helgoland'. ,,Radetzky" indtog dog ikke sin Post i Linien men fortsatte
sin Kurs og holdt sig paa "Schwarzenberg"s Laaring for
at dække dette Skib. Orlogskaptajn Suenson kontremarcherede straks 8 Streger til Styrbord og vilde herfra sandsynligvis gaa over i Frontorden, da en Granat, der sprang
i Chefens Kahyt paa "Jylland" og ødelagde Ratline og
Gnmdtalje, bragte Uorden i Manøvrens Udførelse. Skønt
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Havariet hurtig udbedredes, havde Østrigerne dog faaet saa
stort Forspring, at Kampen var at betragte som afsluttet.
Kl. 4½ ophørte Ilden af Hensyn til det neutrale ·T erritorium.
Den engelske Fregat "Aurora" havde imidlertid lettet og
stod nu mellem Østrigerne og de Danske, der laa stille med
NOlig Kurs. Østrigerne ankrede under Land.
Det viste sig vanskeligt at faa Branden i "Schwarzenberg" standset, hvorfor hele Fortoppen brændte, og Undermasten maatte kappes. Forstangen, der var styrtet ned
og havde hugget sig fast i Dækket, brændte endnu i den
øverste Ende, da Tegetthoff ca. Kl. 10½ Aften lettede og
stod over mod Cuxhaven, hvor han ankom den llte Maj
om Morgenen.
Den danske Eskadre observerede efter Kampens Ophør Østrigerne i en Times Tid, hvorefter den afsejlede til
Smaldyb for at træffe Kaptajnløjtnant Hammer og aftale
de nødvendige Forberedelser til de saaredes Udskibning,
Skibenes Udbedring o. 1. Eskadren afsejlede derpaa atter
til Helgoland og holdt gaaende Natten over for Damp og
Gaffelsejl i Sigte af Øen. Yed 3 Tiden ankom en Baad
med Depecher, blandt hvilke var en Ordre fra Marineministeriet til Eskadrechefen om at afgaa til Norge paa
Grund af forventet Vaabenhvile. Ordren var afsendt fra
København, inden Meddelelse om Kampens Begyndelse
havde naaet Ministeriet, og indeholdt kun Meddelelse om
en mulig Vaabenhvile, der som bekendt først indtraadte
den 12te Maj, men Eskadrechefen mente at maatte rette
sig efter Ordren og afsejlede derfor 11 / 6 Kl. 9 Formiddag
over Kristianssand til København.
Tabene paa østrigsk Side var 32 døde og 59 saarede,
paa dansk Side 14 døde og 55 saarede. Preusserne havde
intet Tab. Bedømmelsen af Slaget ved Helgoland har været meget for-
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skellig i de Lande, hvis Flaader deltog i Kampen. Ret beset
hviler dette paa en Sammenblanding af Forholdene. Kampen
ved Helgoland var som taktisk Afgørelse betragtet en ubetinget Sejr for den danske Flaade og fremtraadte som en
maalbevidst Udnyttelse af den strategiske Blottelse, Østrigerne
havde givet sig ved at sende deres Flaade nordpaa i Smaapartier. Vaabenhvilen og Savnet af en Basis i Nordsøen var
de eneste Grunde, der tvang den danske Eskadre til al forlade Nordsøen. Den østrigske Eskadre, der var ukampdygtig
flere Dage efter, kunde derimod falde tilbage paa Cuxhaven.
Man kan beklage, at den danske Eskadre ikke forblev ved
Helgoland efter Kampen og etablerede Blokade, saaledes at
den østrigske Styrke bandtes foreløbig. Men dette kunde
ikke forandre Spor i den Situation, der givet maafte komme,
naar den østrigske Hovedstyrke kom op. Før eller senere
maatte den danske Eskadre rømme Nordsøen. Det er derfor
urigtigt at sige, at Østrigerne til Trods for, at den taktiske
Afgorelse gik dem imod, alligevel vandt en strategisk Sejr.
Der kom ganske vist en strategisk Overlegenhed frem, men
den var ikke et Resultat af ~laget men kun af den Trusel,
der laa i den sig nærmende østrigske Hovedflaade.

- Als - mente man ej heller, der kunde være Tale, men
af politiske Grunde skulde _Ø en dog forsvares. Paa dette Forsvar vilde man imidlertid ikke sætte saa meget ind, at Fyns
Forsvar svækkedes, og formindskede derfor Troppestyrken
paa Als til ca. 12QOO Mand under General Steinmann. Eskadren i Østersøens vestlige Del skulde medvirke ved Forsvaret.
Den 12/ 5 indtraadte der Vaabenhvile, hvis Ophør fastsattes
til 3Gia•
Under Vaabenhvilen afgik Flaadens Skibe til København
eller forblev paa deres Stationer som Politistyrke, og Skibene
fik Lejlighed til at reparere og Besætningerne til at udhvile
sig. Imidlertid indtraf Efterretninger om, at Østrigerne samlede en større Sty_rke ved Cuxhaven, og Marineministeriet beordrede da i Juni Maaned alle større Skibe til at underlægge
sig Kontreadmiral van Dockums Kommando for at samarbejdes til en Styrke, der eventuelt kunde imødegaa Østrigerne,
hvis de vilde forsøge al trænge ind i de danske Farvande.
Eskadren formeredes 15 / 8 og manøvrerede mellem Biilk og
Gulstav. I alt bestod den af Træskibene "Skjold", ,,Sjælland",
,,Jylland", ,,Niels Juel" og "Tordenskjold" saml 3 Skruekorvetter og 2 Skrueskonnerter. Af Panserskibe fandtes "Dannebrog", ,,Absalon", ,,Esbern Snare" og "Rolf Krake". Til Avisotjeneste havdes 2 Dampskibe. Ved Vaabenhvilens Ophør afgik Skibene til deres tidligere Stationer.
Den preussiske Overkommando havde besluttet. at rette
et voldsomt Angreb paa Als og havde fastsat dettes Udførelse til samme Dag, som Vaabenhvilen ophørte, idet man
gik ud fra, at "Rolf Krake" da endnu ikke vilde være paa
sin Station. Det lykkedes imidlertid ikke at blive færdig til
den fastsatte Tid, og Overgangen udsattes derfor til Natten
mellem den 28de og 29de Juni.
Om Morgenen 21 / 0 ankom "Rolf Krake" til den befalede .
Position i Augustenborg Fjord - altsaa knap to Døgn før Angrebet fandt Sted.

Forsvaret og Tabet af Als 18/ 4 - 29/ 6 1864 (se Kort V).
Efter Dybbølstillingens Fald overfortes en Del af dens
Forsvarere til Fredericia, medens andre forblev paa Als,
hvorved denne Øs Besætning forøgedes til ca. 20000 Mand.
Den danske Overkommando forventede, at Fjenden enten
vilde forsøge en Overgang til Als eller endog til selve Fyn,
og paaregnede, da det almindeligt antoges, at en saadan
Overgang vilde blive indledet ved en voldsom Beskydning.
at faa Tid til at koncentrere Tropperne ad Søvejen paa <let
truede Sted. Allerede den 25de April rømmede man imidlertid Fredericia erkendende, at den danske Hær var for svag
til et Udfald. Om et Udfald fra den anden Flankestilling
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Øen Als er skilt fra Halvøen Sundeved ved Alsfjord og
Als-Sund. Bredden af Alsfjord varierer fra 3000 m. til 1800
m, Als-Sunds Bredde ligger mellem 1200 m og 300 m. Medens Alsfjord ikke byder større navigatoriske Vanskeligheder, er det modsatte Tilfældet med Als-Sund - i alt Fald
for et Skib med "Rolf Krake"s Dybgaaende (3,3 m). For dette
Dybgaaende er Sejlløbet paa sine Steder ikke mere ena 150 m
bredt; der løber haard Strøm, og el slet styrende og manøv ...
rerende Skib med en stor Drejningscirkel som "Rolf Krake"
kunde derfor kun vende i Sundet paa sit Anker og ikke løbe
fra Arnkilsøre til Sønderborg og tilbage igen under 3 Timer.
Da Eskadrechefen ikke havde andre Fartøjer at sende ind i
Als-Sund end "Rolf Krake", blev det efter Konference med
den kommanderende Genera1 paa Als, General Steinmann,
bestemt, at Als-Sund for hele den smalle Dels Vedkommende
skulde forsvares af Hæren. Marinen garanterede til Gengæld
imod Landgangsforsøg af fjendtlige Styrker af over 2-300
Mand paa Kysten fra Sønderskovens vestlige Udløb og helt
rundt Kysten til et Punkt Øst for Storskovens nordlige Kant
eller med andre Ord for hele Alsfjord, Als-Sunds nordlige
brede Del og Kegenæs Halvøen. Angreb mod den øvrige Del
af Kysten kunde man se bort fra.
Til Løsningen af denne Opgave stationeredes 1 Rokanonchalup i Sandvig, 1 Rokanonbaad ved Hardeshøj Færgebro,
Hjuldampskibet "Hertha", Skruekanonbaaden "Willemoes"
og 2 Rokanonchalupper i Stegsvig samt endelig 2 Skrue- og
3 Rokanonbaade paa den sydlige Side af Øen. Sejllinieskibet
"Frederik VI" laa søndenfor Kegenæs og havde afgivet Skyts
og Mandskab til, et Batteri paa Draget. Endelig stationeredes
,,Rolf Krake" i Augustenborg Fjord til Ankers Syd for Halvmaanegrunden og altsaa 2} Sml. fra det Sted, hvorfra AlsSund kunde tages under Ild.
Hæren, hvis Styrke som· nævnt var omtrent 12000 Mand,
haYde i løse Træk indtaget følgende Stilling. 2 Batailloni•r

var detacherede til Nordlandet, 6 Batailloner havde besat Kysten langs Als-Sund, og 4 Batailloner stod i Reserve omkring
Ulkebøl. Bataillonernes Styrke var ca. 800 Mand. Af de
6 Batailloner, der stod langs Als-Sund, havde 2 besat Kysten
fi:a Arnkilsøre ti1 Kærvig - den Strækning, hvor Eskadrechefen garanterede imod Landgang af over 2-300 Mand.
Bataillonerne indtog i det væsentlige en Forpoststilling, idet
1600 Mand ikke forslog til mere paa denne ca. 2000 m lange
Kyststrækning. Stillingen var ordnet saaledes, at begge Bataillonerne hver havde stillet 4 Feltvagter (tilsammen 1 Kompagni) i første Linie langs Kysten i Løbegravene. I anden
Linie bagved stod 2 Piketter (a 1 Halvkompagni) og bag
disse atter 2 Kompagnier i Reserve.
Det er indlysende, at denne Opstilling var meget svag,
men dette var begrundet i Garantien fra Eskadrechefens Side.
Det faste Forsvar bestod af en Løbegrav langs hele Kysten
samt mindre Indskæringer med Kanoner, der dels kunde
virke frontalt, dels enfilerende. En Mineudlægning var paabegyndt, men man havde ikke naaet al udstrække den til
Arnkilsøre. Minerne var de saakaldte "Ramstedtske" og beregnede til at virke imod Baade. De bestod af en Slags store
Glasflasker fyldte med Krudt, som antændtes ved Sønderslagning af et Glasrør med Kalium. Hærens Hovedkvarter var i
Ulkebøl, men der var herfra ikke telegrafisk Forbindelse med
Arnkilsøre. Alarmsignal skulde gives ved Bavner.
Som nævnt laa "Rolf Krake" 2½ Sømil fra det Sted, hvor
den skulde virke. Grunden hertil var, at den i en nordligere
Stilling vilde kunne beskydes fra de preussiske Batterier paa
. Snogbækhage, hvis riflede 24-'Mige Skyts kunde blive skæbnesvangert for Skibet. Til Patrouillering afgaves 1 armeret
Fartøj kommanderet af en Officer. Ingen anden Patrouille
var etableret, da Eskadrechefen havde forbudt Anvendelsen
af LyUebaade, efter at Fjenden havde bemægtiget sig en af
disse. Forudsætningen for "Rolf Krake"s rettidige Indvirken
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var altsaa, at den blev alarmeret ca. ½ Time, inden Overgangen iværksattes - en Forudsætning man tænkte sig tilvejebragt ved, at Fjenden indledede Operationerne ved en
voldsom Beskydning. Hverken i Hær eller Flaade tænkte
man sig et Baadeangreb i saa stor Stil, som Tilfæ1det blev.
Preusserne havde i største Stilhed samlet Baade, Pontoner
o. 1. paa Kysten af Alsfjor:d og Als-Sund og havde oprindelig til Hensigt at iværksætte Overgangen fra Ballegaard til
Nordlandet. Denne Plan blev dog opgivet, da man mente at
se større Troppestyrker paa Nordlandet, og da man frygtede
for "Rolf Krake"s Indgriben. Medens nemlig Panserbatteriet kunde komme i Skud mod en Overgang paa dette Sted
lige 1saa tidlig som ved Arnkilsøre, var Distancen, som Baadene skulde tilbagelægge, den dobbeUe. I Stedet for fattede
man Planer om en Overgang til Arnkilsøre, og denne Overgang havde i Virkeligheden store Chancer for at lykkes. Forberedelserne kunde foretages i Skjul af store Skovstrækninger,
den danske Troppeopstilling var kendt, dels fra Desertører,
dels ved Selvsyn fra det paa Angrebssiden hojere liggende
Terrain, og Angrebet kunde understøttes ved Artilleriild fra
Kysten. ,,Rolf Krake"s tilbagetrukne Stilling var ligeledes
bekendt, og i de lyse Nætter vilde det være umuligt at se,
om Panserbatteriet indtog en fremskudt Nalstilling. Var dette
ikke Tilfældet, kunde man ligefrem beregne, hvor længe det
vilde vare, inden Panserbatteriet kunde gribe ind. Planen
baseredes derfor paa at kaste en stor Troppestyrke over paa
Arnkilsøre, inden "Rolf Krake" indtraf; Styrken skulde da
indtage en Stilling tværs over Halvøen med begge Fløje støttede paa Vandet. Ankom "Rolf Krake", regnede man paa enten
at kunne fordrive den ved Ilden fra Batterierne eller paa at
kunne iværksætte Overførselen af Forstærkninger et andet
Sted, idet "Rolf Krake" ikke kunde :rp.anøvrere i Sundet og
følgelig kun dækkede det Sted, hvor den befandt sig. Planen var dristig men vel gennemtænkt, og et fortræffeligt
Materiel og Personel stod til Preussernes Raadighed.

Natten mellem den 28de og 29de Juni patrouillerede "Rolf
Krake"s Fartøj paa Strækningen Arnkilsøre-Sandvig. Omtrent ved Midnat hørtes Geværild fra Snogbækhage, men da
man kort efter traf en Baad med "Rolf Krake"s Lods om Bord,
og denne mente, at Skuddene havde været affyrede mod Baaden, ænsedes det ikke. I Virkeligheden hidrørte Skuddene
fra en Del af Preussernes Baade, der transporteredes klos under
I.and fra Ballegaard til Snogbækhage og da ved en Fejltagelse af Preusserne antoges for fjendtlige. Patrouillefartøjet
vendte kort efter hjem til "Rolf Krake", hvor det indtraf ved
2 Tiden.
De danske Feltvagter havde tidligere paa Natten hørt og
meldt om lidt Larm paa Fjendens Side men ikke mere end
de foregaaende Nætter, og da det var meget mørkt i Skovkanten, kunde man intet mærkeligt observere paa Kysten.
Præcis Kl. 2 satte Preusserne i Vandet paa 4 Steder - der
var i alt over 160 Fartøjer - , og Støjen herved hørtes, ligesom Baadene opdagedes, inden de havde roet 100 m frem.
Ilden aabnedes, men uden videre Tab var den første preussiske Echelon (2800 Mand) landsat paa Arnkilsøre Kl. 21 0 , hvorpaa Baadene roede tilbage og paabegyndte Overførselen af
2den Echelon. Dette var fuldført ca. Kl. 2½, og Baadene tog
fat paa 3die Echelon.
De paa Arnkilsøre staaende spredte danske Styrker overmandedes, Lobegravsbesætningerne oprulledes, og Preusserne indtog en Stilling tværs over Halvøen i Højde med den
sydlige Udkant af Arnkil Skov.
Om Bord paa "Rolf Krake" hørtes den voldsomme Geværild, kort efter tændtes Bavnerne, og Skibet lettede derfor saa
hurtigt som muligt. Da Maskinen laa paa ganske kort Varsel,
og alt i Forvejen var klart ti1 Letning, log det kun ringe Tid,
før Panserbatteriet kunde gaa an, og omtrent Kl. 2f var "Rolf
Krake" rundt Arnkilsøre og havde Sundet aabent. Preusserne var da i Færd med at overføre tredie Echelon, og Sun-
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det var fuldt af Baade. ,,Rolf Krake" aabnede straks Ilden
paa disse med Skraasække og Granater paa en Afstand af
ca. 1500 m og med det Resultat, at Sundet fuldkomment rensedes, og at al Troppeoverførsel standsedes. Panserbatteriet
forblev derefter i Mundingen af Sundet til Kl. 3½, da det
vendte og stod ud.
Chefen havde efter Samraad med næstkommanderenqe
truffet denne Bestemmelse, fordi man ingen Skydning hørte
paa Arnkilsøre men derimod hørte Kamplarm betydelig sydligere. Oven i Købet trak Skydningen i sydlig Retning, og
da Chefen sammenholdt dette med, at Preusserne, inden Panserbatteriet kom til Stede, havde haft en god halv Time til
uforstyrret Overførsel, samt tillige med det overmaade store
Transportmateriel, han havde set stod til deres Raadighed,
kom han til den Slutning, at en betydelig Styrke alt maatte
være overført, og at det danske Forsvar maatte være nedkæmpet. Ukendt, som han var med de danske Troppers svage
Opstilling, og uden Forbindelse eller Aftaler med de kommanderende Officerer i Land besluttede han da at handle efter det
Punkt i den ham givne Instruks, der paabød at optage forsprængte Troppeafdelinger under en eventue1 Retræte. Panserbatteriet afgik derfor til Augustenborg Fjord, men da der
intet var at udrette der, stod det atter Nord paa for at hjælpe
de i Alsfjord stationerede danske Orlogsskibe. Ved at surre
dem paa ildlæ Side lykkedes det at bringe dem alle forbi
de fjendtlige Batterier undtagen to Rokanonfartøjer, der ødelagdes af deres Besætninger.
Saa snart "Rolf Krake" havde forladt Als-Sund, fortsatte
Preusserne Overførselen af Tropper. Det danske Forsvar
overvældedes saaledes, at General Steinmann iværksatte Retræten. Assisteret af Flaadens Skibe og den ved Als stationerede Transportflaade rømmedes Øen.
Tabet af Als var ikke nogen større følelig Ulykke. For-
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svaret var optaget af politiske og nationale Grunde som den
sidste Fodsbred af Slesvigs Jord, og ingen videre Kraft var
sat ind paa det af Hensyn til Troppernes Opstilling paa Fyn.
Det moralske Indtryk, Tabet gjorde, var derimod overordentlig stort; hele det danske Folk blev grebet deraf, og haarde
og skarpe Domme fældedes derover baade i Folkerepræsentationen og i Pressen. Særlig haardt ramtes "Rolf Krake",
om hvis Betydning Folket havde gjort sig overdrevne Forestillinger, og saavel Eskadrechefen som Panserbatteriets Chef
begærede derfor deres Sag undersøgt. Kommissionsdommen
stadfæstedes 8 / 1 1867, og i dens Retskendelse frikendtes Orlogskaptajn Rothe, hvori.mod Eskadrechefen, Orlogskaptajn
Muxoll idømtes Fæstningsarrest af lste Grad i en Maaned, en
Straf Hans Majestæt Kongen dog formildede til det halve.
Begrundelsen for Dommen over Eskadrechefen var, at
denne havde undladt at lægge en af Kanonbaadene ind under
Skoven paa Arnkilsøre dels som Støtte for Patrouilleringen,
dels som fremskudt Styrke mod en Overgang. Tillige lagdes
det ham til Last, at han havde opgivet Anvendelse af Lyttebaade, fordi en enkelt af dem var bleven taget.
Selv om Eskadrechefen havde begaaet Fejl, og selv om
hans Ledelse af Forsvaret havde været uden Kraft, havde
Tabet af Als dog i Virkeligheden langt dybere Grunde. Først
og fremmest skyldtes det, at Forsvaret optoges med Styrker,
som begge de kommanderende idelig og med Bestemthed
havde erklæret for utilstrækkelige, og dernæst at Kommandoforholdene. var uheldigt ordnede.
Uden Tvivl havde Eskadrechefen ved at garantere for en
større Landgang paa Arnkilsøre paataget sig en Opgave, hvis
Løsning laa langt over Eskadrens Kræfter, og utvivlsomt for. størredes denne Fejl ved, at "Rolf Krake", hvorpaa Garantien
hvilede, laa 2½ Sml. borte fra det Sted, hvor den skulde
virke, men begge disse Omstændigheder havde sin bestemte
Grund. De land-taktiske Anskuelser, der raadede i Hæren - og
Nordens Søkrigshlstorie.
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følgelig ogsaa i Flaaden - gik ud paa, at en Overgang vilde
blive indledet ved en længere voldsom Artilleriild, og ingen
tænkte sig Muligheden af et Baadeangreb i saa stor Stil som
det, der kom til at foreligge. Langt snarere tænkte man sig det
foretaget som f. Eks. en Broslagning. Man burde sikkert have
erkendt Umuligheden af at forhindre Fjenden i at komme i
Land, have rettet Troppernes Opstilling derefter og overdraget
,,Rolf Krake" den Opgave at hindre Fjenden i at faa Forstærkning over Als-Sunds brede Del. Den Opgave kunde Skibet løse, og havde Opgaven været saaledes stillet, vilde "Rolf
Krake"s Chef ej heller have bedomt Situationen fejl men
være bleven paa sin Post.
Naar Hær og Flaade skal operere i Fællesskab, er det en
almindelig anerkendt Regel, at kun en af dem bør lede, og da
den af dem, hvis Indsats i Forsvaret er størst. I dette Tilfælde burde derfor den kommanderende General paa Als have
haft Kommandoen over Flaadestyrken, og med en ældre indsigtsfuld Søofficer i sin Stab vilde man have haft Garanti
for, at Overkommandoen tilfulde forstod Faren ved "Rolf
Krake"s tilbagetrukne Position. I det foreliggende Tilfælde
afgav Eskadrechefen en Garanti, som begrundedes paa de før
omtalte landtaktiske Forudsætninger, og bekymrede sig da
ikke mere derom, medens Hæren paa sin Side tog imod Garantien uden at bekymre sig om Eskadrens Skibes Positioner,
da man ingen Kommando havde over disse, og fordelte Tropperne i Henhold til Garantien.
Alt dette resulterede end yderligere i, at "Rolf Krake"s Chef
ingen som helst Oplysninger fik fra Eskadrechefen om Troppernes Opstilling paa det Afsnit, han skulde forsvare. Han
var selv afskaaren fra at skaffe sig qem, da Angrefiet fandt
Sted praktisk talt lige efter hans Ankomst. At Orlogskaptajn
Rothe burde have haft detaillerede Oplysninger om Forsvarets Ordning paa Arnkilsøre er indlysende, og ikke alene
burde han have haft disse Oplysninger, men der burde gen-

nem Konferencer overfor ham være paapeget de Farer, denne
Troppeopstilling medførte, og de landtaktiske Forhold, der
kunde udvikle sig under et Angreb. Det var derfor kun en
simpel Retfærdigheds~andling, at Orlogskaptajn Rothe frikendtes; han bedømte ganske vist Situationen fejl men ikke
mere fejl, end han kunde forsvare, og skulde Fejlen endelig
lægges paa Personer, hvilede den rettelig paa Eskadrechefen
og den kommanderende General, hvis Samarbejde glippede.
Muligvis søgte dette sin Grund i de vedkommendes Karakteregenskaber, og Overgangen til Als maa da siges, foruden at
lære Vigtigheden af en fælles fast Overkommando, at paapege,
at de to Myndigheder, der skal arbejde sammen, maa være i
Besiddelse af Evnen til at lempe sig efter hinanden og at kunne
mødes i fælles Forstaaelse af hinandens Krav. Men sidst og
ikke mindst hvilede Fejlen hos Regering og Folk, der ikke "i
Tide havde bevilget de tilstrækkelige Midler til, at en Kamp
kunde føres med blot nogen Udsigt til et heldigt Udfald.
Hvad Preusserne angik, da viste Overgangen atter, hvor højt
disse stod saavel i Dristighed som i Planlæggelse af Operationerne.
Begivenhederne efter Tabet af Als. Kampen om Vesterhavsøerne. Krigens Afslutning.
Efter Tabet af Als koncentreredes den danske Hær paa
Fyn, hvor et Kystforsvar langs Lille Bælts Kyst forberedtes,
og hvortil hele Eskadren i Østersøens vestlige Del medvirkede. Preusserne udbredte sig over hele Jylland, og snart
vajede den 'preussiske Fane paa Skagens Fyrtaarn.
Ganske vist vilde en Overgang til Fyn ikke være nogen
let Sag for Preusserne, men med Erfaringerne fra Als for Øje
kunde man paa dansk Side ikke udelukke Muligheden heraf,
saa meget mere som Herredømmet paa Søen just nu truedes
alvorligt. Den østrigske Hovedflaade under Kontreadmiral
von Wiillerstorff-Urbair var endelig bleven samlet i Cuxhaven
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og var i Forbindelse med de preussiske Søstridskræfter den
danske Flaade overlegen - i alle Fald vilde den være i Stand
til at tvinge Danmark til et Hovedslag paa Søen. Til dette
maatte hele den danske Flaades Materiel samles og følgelig
Krigsblokaden af den preussiske Kyst hæves. Herved fri gjordes de preussiske Kanonbaadsdivisioner saaledes, at de
kunde afgaa til Lilie Bælt og end yderligere muliggøre en Overgang dersteds. Faldt Hovedslaget til Søs ud til Østrigernes
Fordel, laa Vejen til Sjælland og København aaben. Allerede
efter Tabet af Als var Nordsøeskadren (,,Niels Juer· og "Dannebrog") bleven beordret fra sin Station -i det nordlige Kattegat og til Store Bælt, hvor den, hvis Østrigerne fortsatte,
skulde forene sig med Admiral van Dockums Eskadre.
Med denne Situation for Øje sank Modet i det danske Folk,
og Ønsket om Fred blev raadende, ikke mindst efter at der
fra samtlige neutrale Magter indløb bestemt Afslag paa Begæringen om Bistand. Ministeriet Monrad afløstes af Ministeriet Bluhme, og dettes første Handling var at søge Fjendtlighederne standsede. Den 18de Juli enedes de kæmpende
Parter om en Vaabenstilstand, men trods al Anstrengelse fra
dansk Side lykkedes det ikke at bringe denne til at træde i
Kraft før fra den 20de Juli. Hensigten hermed fra preussiskøstrigsk Side var at fuldføre Erobringen af de danske Vesterhavsøer, idet disse var omringede af fjendtlige Sø- og Land-·
stridskræfter.
Som nævnt havde alle de neutrale Magter afslaaet at yde
Danmark Hjælp, men paa et Punkt gavnede dog Udlandets
Holdning Danmark. Dette Punkt var den østrigske Hovedeskadres Fremstød til de indre danske Farvande, idet England modsatte sig dette, hvorfor Eskadren foreløbig forblev
i Nordsøen. I dette Hav var der imidlertid intet til Hinder
for dens Operationer, og en Følge af disse var Vesterhavsoernes Fald.
·
Allerede fra Krigens Begyndelse havde en lille dansk Sø-

styrke hævdet Besiddelsen af disse. Kaptajnløjtnant Hammer
førte her Kommandoen over to smaa armerede Dampskibe og
8 Kanonfartøjer suppleret med Toldkrydsere samt et Kompagni Soldater. Med stor Energi og utrættelig Virksomhed
var det lykkedes ham at kvæle alle Oprørsforsøg paa Øerne,
indtil hans Stilling ved den danske Nordsøeskadres Afsejling
efter Slaget ved Helgoland blev ydersl vanskelig. Hele Sønderjyllands Kyst var da besat af Fjenden, og snart etanleredes
et Samarbejde mellem Tropperne her og den østrigske Flaade,
hvorefter Øernes Fald kun var et Tidsspørgsmaal.
Kaptajnløjtnant Hammer havde koncentreret sin Styrke i
Farvandet mellem Sild og Før, hvis Befolkning var vaklende.
Fanø, hvor Befolkningen var absolul loyal, forsvaredes af
Skanseanlæg.
Den 11/ 7 var den østrigske Flaade ud for Øerne. Tegetthoffs Eskadre blokerede Smaldyb og Løbet imellem Før og
Sild, medens Wiillerstorff med Flaadens Gros blokerede Listerdyb. 4 Kanonbaade (2 østrigske og 2 preussiske) sendtes
ind paa List Red uden dog at forsøge paa at forjage de i Farvandet indenfor liggende danske Kanonfartøjer. Den 12 / 7
iværksatte de paa Sønderjyllandssiden staaende østrigske
Tropper Overgangen i 3 Baadkolonner - 2 mod Sild, 1 mod
Før - , men Baadene toges saa kraftigt under Ild fra de danske Kanonfartøjer, at de alle gik tilbage.
De to preussiske Kanonbaade "Basilisk" og "Blitz" gik derefter ind i henholdsvis Højerdyb og Vesterlejet (Renden østenom Sild), hvorved de danske Kanonfartøjer blev nødsagede til
at trække sig tilbage. Det lykkedes Østrigerne at besætte Sild
og ved et Batterianlæg paa Næsodde at spærre Farvandet gennem Vesterlejet, saaledes at "Basilisk" og "Blitz" kunde trækkes bort for at anvendes mod Før. Et samtidig med de ovennævnte Begivenheder foretaget Overgangsforsøg hertil var
atter mislykkedes.
Den danske Flotille, der laa ved Vyk, var saaledes helt
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omringet. Dog hindrede Storm i nogle Dage Fjendens Operationer, men 17/ 7 gik alle 4 fjendtlige Kanonbaade Smaldyb op.
De modtoges her af Hammer, der under Parlamentærflag meddelte, at han samme Dag havde modtaget Underretning om
Afslutning af en Vaabenstilstand. Da Østrigerne ingen saadan
Underretning havde, enedes man om at indstille Fjendtlighederne, til Bekræftelse var indhentet. De tilvejebragte Efterretninger gik ud paa, at ingen Vaabenstilstånd endnu var
traadt i Kraft, og dette meddelte Østrigerne Hammer; ilerimod
meddelte de ham ikke, hvor nær man var ved en saadan, og
de drog tillige Omsorg for, at ingen Efterretning derom naaede ham.
Østrigerne betragtede herefter Fjendtlighederne som genoptagne og landsatte Mandskab paa Før paa et Tfdspunkt,
hvor de danske Fartøjer, grundet paa Ebben, laa i en yderst
uheldig Stilling. Ved Daggry 19 / 7 gik derpaa de fjendtlige
Kanonbaade frem mod den danske Flotille, der trak sig tilbage
til Før Skulder efter at have sat Ild paa en grundstødt Kanonjolle. Da ydermere en af de fjendtlige Kanonbaade næste Dag
stod op af Fartrapdybet, var Kaptajnløjtnant Hammer fuldstændig afskaaren og kapitulerede om Aftenen efter at have
sænket Kanonjollerne. Besætningerne paa Flotillen (246
Mand) samt Hammer selv gik i Fangenskab, og Fjenden tog
de to Dampere og Toldkrydserne som Prise. Mod Fanø rettedes intet Angreb, da Vaabenstilstanden nu var traadt i
Kraft, men alle de tysksindede Øer besattes.
Med dette sidste Kort paa Haanden gik Preussen-Østrig
til Fredsforhandlingerne. Freden undertegnedes i Wien 30 / 10
1864. Det danske Monarki formindskedes med f af sit Landomraade, og for sidste Gang i Danmarks Søkrigshistorie oplagdes en Flaade, der havde været Herre i de danske Farvande.
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Kortfattede Skit§er af fremragende - særlig
danske -· Mænds Levnedsløb.
(Hvor intet andet er anført, er Nationaliteten dansk).

Absalon, f. 1128, d. 1201. Sønnesøn af Skjalm Hvide (Side 42).
Absalon blev fra Ungdommen opdraget til den gejstlige Stand
og opholdt sig for sine Studiers Skyld længe i Paris. Efter
sin Hjemkomst traadte han straks op ved sin Fosterbroder
Kong Valdemars Side og støttede saavel denne som hans Efterfølger Knud den Sjette ved sine glimrende Statsmandsevner.
Foruden dette organiserede han personlig Rigets Søforsvar i
Kampen mod Venderne og lagde her fremragende Føreregenskaber for Dagen. Skønt forrest i Kampen mod Fjenden glemte
han dog ingensinde sit gejstlige Kald og hævedes til dettes
højeste Embede, Erkebispesædet i Lund. Lige stor som Statsmand, gejstlig og Kriger har han indskrevet sit Navn i Danmarks Historie som en af Landets ypperste. Særlig i den danske Flaades Historie mindes han som en fremragende Organisator, hvis måalbevidste Arbejde gav Landet en Flaade i
Hænde, ved hvilken Danmark hævede sig til en virkelig Stormagt (Side 38-42 f).
Adalbert, Prins af Preussen, f. 1811, d. 1873. Skaber af den tyske
Flaade og fra 1861-1871 øverstkommanderende for den preussiske Flaade. (Side 461).
Adeler, Cort Sivertsen, f. 1622, d. 1675. Født i Brevik i Norge. Drog
som ung til Holland og tjente paa Flaaden under Admiral
Tromp d. Ældre for dernæst med sit eget Skib "St. Jørgen" at
lade sig hverve til venetiansk Tjeneste. A. deltog med megen
Hæder i Venedigs Kampe mod Tyrkerne men neppe som tidligere almindelig antaget i Egenskab af Flaadefører. Derimod
valgtes hans Skib ofte til Kommandoskib af de venetianske Ad-
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miraler, og for sin Tapperhed og Dygtighed belønnedes A. bl. a.
med St. Markusordenen og en større livsvarig Pension begge sjældne Anerkendelser for en Udlænding. Hjemvendt til
Holland modtog han 1663 Tilbud saavel fra Venedig som fra
Danmark om at tage Tjeneste som Admiral men valgte det
sidste Lands Tjeneste og udnævntes til den danske Flaades
virkelige Chef med Rang umiddelbart efter Rigsadmiralen. A.
fik ikke Lejlighed til at vise sine Føreregenskaber under dansk
Flag, men han udøvede stor Indflydelse paa Flaadens Administration, og støttet af Henrik Bjelke og Niels Juel førte han
denne paa flere Omraader ind i nye Spor. Ved Siden af sin
militære Virksomhed optraadte han som Købmand i stor Stil.
En ondartet Epidemi paa den af ham kommanderede Flaade
gjorde Ende paa hans Liv. (Side 138-178 f).
van Almonde, Philip, f. 1644, d. 1711. Berømt hollandsk Admiral,
der -paa dansk Side deltog i den skaanske Krig og senere i 1700
sammen med Admiral Rooke optraadte imod Danmark. (Side
181-212 fI).
Anckarhjelm, se Thijssen.
Apraxin, f. 1661, d. 1728. Berømt russisk Admiral, der indlagde sig
stor Fortjeneste i den store nordiske Krigs 3die Afdeling baade
som Fører og Organisator af den russiske Flaade. (Side 229267).
Baden, Hans Lauridsen, - d. 1566. Udmærkede sig som Skibschef
under Otte Rud og Herluf Tralle, men lagde, da han sattes i
Spidsen for den danske Flaade, tngenlunde Føreregenskaber
for Dagen og bærer Ansvaret for den forfærdelige Ulykke ved
Visby Natten mellem 28de og 29de Juli, hvor han selv omkom.
(Side 98-101 f).
.
Bagge, Jakob, f. 1502, d. 1577. Født i Norge, gik 1522 i svensk
Tjeneste. Udmærkede sig som den svenske Flaades Fører i
Syvaarskrigen, dog uden at lægge mere end almindelige Føreregenskaber for Dagen. (Side 66-91 il).
Barfod, Niels Larsen, f. 1650, d. 1730. Udmærkede sig som Skibschef gentagne Gange i den skaanske Krig. Som Chef for Orlogsskibet Gyldenløve nægtede han 1694 i Kanalen at kippe sin
Vimpel for en engelsk Eskadre paa 3 Skibe, der da angreb og
tvang B. til at stryge. Skibet frigaves dog kort efter. Udmærkede sig atter Aar 1700 ved de allieredes Bombardement
af •København . Som Eskadrechef var B. uheldig baade 1711
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og 1712 og anvendtes ikke oftere til Søs men forfremmedes
dog til Admiral. (Side 226-228).
Benstrup, Knud Nielsen, - d. 1742. Studerede efter sin Officersudnævnelse Skibbygning i Frankrig og ansattes 1729 først som
Fabrikmester og senere sem Overfabrikmester. Kæmpede for
at føre Skibbygningsprincipperne i Danmark ind i et andet
Spor. Benstrup, der var en højtbegavet Konstruktør, havde
utvivlsomt Ret i mange af sine Anskuelser men yar paa den
anden Side ogsaa noget ensidig og gav sig adskillige Blottelser
overfor sine mægtige Modstandere, i Spidsen for hvilke der
stod Grev Danneskjold. Stilledes for en Krigsret og dømtes til
Embedsfortabelse og Fængsel. Benaadedes dog og levede forvist med Pension i Æbeltoft til sin Død. (Side 290-298 il).
Bille, Steen Andersen, f. 1751, d. 1833. Genemgik med Udmærkelse
de lavere Officersgrader og fik overdraget det vanskelige Hverv
som Eskadrechef i Middelhavet, dels under Stridighederne
med Barbareskerne, dels under Napoleonskrigenes forviklede
Forhold. Løste denne Opgave paa en Maade, der kendetegnede ham dels som en smidig Diplomat, dels som den fødte
Fører. Førte ligeledes med megen Kraft Kommandoen over
Defensionen 1807 og traadte skarpt op mod den æreløse Kapitulation. Under Kanonbaadskrigen var Bille Samllngsmærket
indenfor Marinen og organiserede med stor Kraft Flaaden paa
den nye Fod efter Krigen. Døde som Admiral. (Side 318-379 f).
Bille, Steen Andersen, f. 1797, d. 1883. Søn af ovennævnte, førte
Korvetten "Galathea" paa Jordomsejling og indlagde sig stor
Fortjeneste som Eskadrechef under den første slesvigske Krig
og som Marineminister umiddelbart før den 2den slesvigske
Krig. Døde som Viceadmiral. (Side 421-461).
Bjelke, Henrik, f. 1615, d. 1683. Begyndte sin Løbebane som Landofficer men traadte omkring 1650 ind i Marinen. Udmærkede
sig gentagne Gange under de to Sundkrige og blev i 1662 Rigsadmiral, i hvilken Stilling han ledede Marinens Udvikling efter
Enevoldsmagtens Indførelse og under den skaanske Krig.
Bjelke var en dygtig Admiral, men neppe noget særligt Føreremne. (Side 182-195).
Bjelkenstjerna, Klas, f. 1615, d. 1662. Tapper og dygtig svensk Admiral, der særlig udmærkede sig i Slaget i Øresund 1658. Havde
været Guvernør for Karl X Gustav. (Side 121-174 f).
Bredal, Peder, - d. 1658. Bekendt dansk Søofficer, der udmærkede
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sig ved det tapre Forsvar af 4 i Nyborg Fjord indefrosne Skibe
1658. Udnævntes som Belønning til Viceadmiral og udmærkede sig atter under Københavns Belejring. Faldt som Eskadrechef, da han vilde assistere ved Brandenborgernes Angreb
paa Sønderborg 1658. (Side 160-168 f).
Buh/, Peter, f. 1789, d. 1812. Udmærkede sig i Krigen mod England
1807 og var kun 22 Aar gammel allerede udnævnt til R. af Dbg.
og Dbmd. Faldt om Bord paa Najaden 1812. (Side ';f/7-407).
Carstensen, Floris, f. 1641, d. 1677. Bekendt dansk Søofficer, der
udmærkede sig ved flere Lejligheder i den skaanske Krig. Faldt
ved Belejringen af Stralsund som Chef for en Fregateskadre.
(Side 195-198 f).
af Chapman, Frederik Henrik, f. 1721, d. 1808. Bekendt svensk Skibskonstruktør. Blev efter at være uddannet i Udlandet ansat i
den svenske Marine _1757 og indlagde sig overordentlig store
Fortjenester ved Flaadens Reorganisation. Den af ham udkastede Kanonbaadstype indførtes ogsaa i Danmark. Død som
Viceadmiral. (Side 291-306).
Christophers (adlet Ankarcrona), f. 1687, d. 1750. Bekendt svensk
Søofficer. Udgaaet fra Kofiardimarinen gik C. i fransk -0g engelsk Orlogstjeneste og traadte 1711 ind i den svenske Flaade.
Udmærkede sig ved Riigen og adledes 1717. Død som Admiral
(Side 237-240 f).
Clement, - d. 1535. Ifaldet "Skipper" Clement, bekendt Kaperfører,
der kæmpede med Udholdenhed og Tapperhed for Chr. U's Sag.
Henrettedes 1535 efter at være bleven besejret af Johan Rantzau. (Side 63-65).
Creutz, Lorentz, Friherre, f. 1615, d. 1676. Rigsraad. Traadte først
ind i den svenske Marine 1675 - efter at have været ansat i
Civiladministrationen. Trods sin Dygtighed savnede naturligvis C. enhver Forudsætning i sit nye Embede som Admiral-General og som Flaadechef. Druknede med "Kronan" i Slaget ved
Øland 1676. (Side 181 fI).
Cronstedt, Carl Olaf, f. 1756, d. 1820. Bekendt svensk Søofficer, der
udmærkede sig i Slaget ved Svensksund 1790 som Stabschef hos
Gustav III. Blev Viceadmiraf og senere Statssekretær for Flaaden men faldt i Unaade og ansattes som Kommandant for
Fæstningen Sveaborg under Krigen 1808. Uden at Forræderi
eller Bestikkelse kan bevises, overgav han Fæstningen. Grunden
hertil maa vistnok søges dels i Søofficerens Uforstand overfor
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Fæstningskrig, dels i Paavirkning fra Fæstningens Officerer Paavirkninger'der minder om det sørgelig berømte "Anjalaforbund" (se Side 324). Dømtes fra Liv, Ære og Gods men opholdt
sig i Finland under russisk Beskyttelse og døde her. (Side
343-411).
Cruijs, Cornelius, f. 1657, d. 1727. Født i Norge, uddannet i den hollandske Marine. Traadte i russisk Tjeneste 1697 og maa betragtes som en af den russiske Marines Grundlæggere. Forvistes efter Affæren 1713 (se Side 230) men kaldtes snart tilbage
og steg ' til de højeste Poster. (Side 229 f).
.
.
Dahlerup, Hans Birch, Baron, f. 1790, d. 1872. Var en af sm Tids
dygtigste og kundskabsrigeste Officerer, udmærkede sig gentagne Gange under Kanonbaadskrigen og kom 3 Gange i engelsk Fangenskab. Modtog 1849 Udnævnelse til Viceadmiral og
Feltmarchal-Løjtnant i den østrigske Marine. Som dennes øverste Chef traadte D. kraftigt op, reorganiserede Tjenesten og
etablerede 1849 en yderst effektiv Krigs- og Handelsblokade af
Venedig, hvorved Byen, der samtidig belejredes af Radetzky,
sluttelig overgav sig. Nye Udmærkelser blev Dahlerups fortjente Løn, og han tog derpaa, da fredelige Tilstande var indtraadt, kraftigt fat paa at reorganisere den østrigske Marine.
Til Trods for sit fortjenstfulde Arbejde modarbejdedes han i høj
Grad og tog da 1851 sin Afsked fra østrigsk Tjeneste. Ved sin •
Hjemkomst var en af D.'s Eftermænd, Zahrtmann, bleven udnævnt til Kontreadmiral, hvilken Rang Dahlerup da krævede
med Bibeholdelse af sin gamle Anciennitet, idet han henviste
til Regeringens ved hans Afrejse 1849 derom givne Løfte. Da
det nægtedes, trak D. sig tilbage til Privatlivet efter dog at være
bleven udnævnt til Storkors af Dannebrog. I 1861 gik han atter
til Østrig som Raadgiver hos Marinens Chef, den senere Kejser
Maximilifln. Tog sin Afsked fra Østrig paa Grund af svækket
Helbred 1865. Dahlerup var en Mand med betydelige Evner,
en overlegen, fintdannet Personlighed og alt i alt et udpræget
Føreremne. (Side 400-462).
Danneskjold-Laurvigen, Christian Conrad, Greve, f. 1723, d. 1783.
Steg ved Protektion hurtigt til de højeste Charger og blev Intendant over Marinen 1769. D. var i alle Henseender en daarlig
Administrator og bar i ikke ringe Grad Skylden for det uheldi_ge Togt til Algier 1770. (Side 317).
Danneskjold-Samsøe, Frederik, Greve, f. 1703, d. 1770. Studerede
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som ung Skibbygning og Mekanik i Udlandet., Hævedes af
Chr. VI til Marinens øverste Chef, først som Oversekretær, dernæst som Intendant. Danneskjold var en ualmindelig intelligent, kundskabsrig og karakterfuld Personlighed, der bragte
Marinens Administration ind i et fortrinligt Spor, og støttet
varmt ,af Chr. VI fik Flaaden under hans Styre en virkelig
Glansperiode. Ved Frederik V's Tronbestigelse afskedigedes D.
imidlertid for atter af Chr. VII 1766 at ansættes i sin tidligere
Stilling. D. kom snart i Strid med I. H. E. Bernstorff og afskedigedes paany efter et Angreb paa denne 1767. Døde som
General-Admiral-Løjtnant og Statsminister. (Side 298-302 ff).
van Dockum, Carl Edvard, f. 1804, d. 1893. Udmærkede sig i Slaget
Navarino og ved Erobringen af Patras under sin Tjeneste i
den franske Marine og deltog med Hæder som Skibschef i den
lste slesvigske Krig. Udnævntes som Kaptajn, 1850 til Marineminister men fratraadte Posten 1852. Var derefter fra 1857-59
Gesandt i England og under Krigen 1864 Eskadrechef i Østersøens østlige Del. van Dockum var i alle Henseender en fortrinlig Søofficer, der har sat sit Spor paa mange Maader i den
danske Marines Udvikling. Døde som Viceadmiral. (Side 457492).
van Dockum, Jost, f. 1753, d. 1834. Dygtig og energisk Søofficer, der
bl.a. under Napoleonskrigen med Fasthed hævdede Danmarks
Neutralitet i Middelhavet. Kommanderede med Udmærkelse
det
Danske og Norske bemandede franske Llnieskib "le
Pultus " og udnævntes til fransk Admiral men vendte alligevel
tilbag il sit Fædreland. Død som Viceadmiral. (Sfde 350-352).
Dreyer, Andreas, født i Danmark, død 1686. Udmærkede sig gentagne Gange som Skibschef i den skaanske Krig og forfremmedes for sin Tapperhed ud for Kalmar 1679 til Schoutbynacht.
(Side 191-205).
Ehrenskold, Nils, f . 1674, d. 1728. Berømt svensk Søofficer, der udmærkede sig i sjælden Grad som Schoutbynacht ved Forsvaret
af Jungfrusund 171' og som førtes fangen til Peter.sborg. Zar
Peter ansaa Sejren for saa ærefuld, at han forlangte at udnævnes til Viceadmiral. E. behandledes med Udmærkelse under sit
8aarige Fangenskab, men hans Fortjeneste erkendtes efter hans
Hjemkomst kun langsomt. Avancerede dog til Admiral og døde
som saadan. Ehrenskold var ikke alene en tapper og dygtig
Officer men en Mand af en ualmindelig fast og ædel Karakter.
(Side 231 f).
.

Ehrensviird, Carl August, Greve, f. 1745, d. 1800. Berømt svensk Sø-
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officer. Søn af Sveaborgs Grundlægger. Uddannet paa "Armeens flotta" og blev efter Admiral af Trolles Død Chef for hele den
svenske Flaade. Tabte Slaget ved Svensksund - væsentlig
grundet paa Kongerts Indblanding. Død som Generaladmiral.
Saavel E. som hans Fader var højtbegavede og fædrelandskærlige Mænd, der fik uliyre Betydning for Sverige og særlig for
Finland hvis Forsvar de organiserede. (Side 306-330).
Esbern sna:.e, f. 1127, d. 1204. Broder til Absalon. Udmærkede sig
ved sin Dristighed og Klogskab under Kampene mod Venderne.
Mest bekendt er hans Raadsnarhed fra et Sammenstød med
Venderne i Sejrøbugten. Overrasket af en stor vendisk Flaade
paa Grund af den maaneklare Nat syntes Udfaldet ~ivet'. men
Esbern Snare reddede sig ved at lade en Mand gaa til VeJrs og
slaa Ild. Venderne opfattede dette som Signal til en dansk
Hjælpeflaade og tog Flugten.
de Falsen, Jørgen Conrad, f. 1785, d. 1849. Udmærkede sig under
Kanonbaadskrigen og var allerede i sit 25de Aar dekoreret
med Kommandørkorset af Dannebrog samt Chef for hele den
jyske Kanonbaadseskadre. Stærkt - men uretfærdigt - kritiseret for den uheldige Ekspedition til Anholt 1811, havde de
Falsen ej heller Lykken med sig ved næste Lejlighed, idet han
under et Angreb paa en stor engelsk Konvoj blev taget til
Fange. Vendt tilbage til Danmark udmærkede han sig atter og
havde nu Held med sig i sine næste Affærer. Død som Kontreadmiral. (Side 399-404).
Fischer, Johan Olfert, f. 1747, d. 1829. Udmærkede sig 1799 som
Chef for Linieskibet "Oldenburg" ved med megen Sømandsskab
at sætte dette paa Land i Tafelbay, efter at alle Ankertovene
var sprungne under en Paalandsstorm. Hele Besætningen reddedes i Modsætning til et engelsk Linieskib - der ligeledes
gik paa Land - , men hvis Besætning for største Delen omkom.
Kommanderede Defensionen 1801 i Slaget paa Reden, hvorunder han blev saaret. Førte 1807 Kommandoen over Trekroner
og de derunder hørende Kanonbaadsdivisioner. Død som ~iceadmiral. F. var en dygtig og indsigtsfuld Officer, der har mdskrevet sit Navn i Danmarks Søkrigshistorie paa den smukkeste
Maade (Side 354-363 f).
Fisker, Lorentz Heinrich, f. 1753, d. 1819. Dygtig danslt Søofficer,
der i sine unge Aar havde deltaget med Udmærkelse paa den
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franske Flaade i Vestindien under Admiral de Grasse, og som
under Kanonbaadskrigen med stor Dygtighed ledede Norges
Søforsvar. (Side 384-403).
Fleming, Klas Larsson, f. 1592, d. 1644. Traadte 1620 ind i den
sven~ke ~arine _efter at være uddannet som Landofficer. Steg
hurtigt til de højeste Poster og viste et overlegent Administrationstalent. O~ganiserede den svenske Flaade fra Grunden og
!ørte _den selv i S~aget paa Kolberger Heide, hvor han viste sig
i Besiddelse af virkelige Føreregenskaber. Han var saaledes
foru~ for sin Samtid i Taktik, og det var et ikke ringe Tab for
Sverige, da han faldt i Kielerfjord. (Side 80-125).
Gabel, Christian Carl, f. 1679, d. 1748. Var allerede som 35aarig
Schoutbynacht og udnævntes efter Slaget paa Kolberger Heide
1715 til Viceadmiral. Som saadan kommanderede han Blokadeeskadren paa Båhuslånskysten og viste sig her i Besiddelse af fremragende Evner, selv om Lejligheden til at vise dem
fratoges ham af Tordenskjold. 1717 udnævntes Gabel til Overkrigs~ekretær og ~dførte som saadan et udmærket Arbejde med
at bringe Orden i Flaadens Administration efter Krigen. Han
skabte sig imidlertid indflydelsesrige Modstandere, og efter at
det første Forsøg paa at styrte ham var mislykkedes, faldt han
dog kort efter - uvist hvorfor men nærmest sandsynligvis fordi
han blandede sig i Udenrigspolitikken. Døde som Stiftamtmand
i Ribe. Alt i alt er Gabel en af den danske Søkrigshistories
fremragende Skikkelser. (Side 151-301).
Galt, Peder, f. 1581 (?), d. 1644. Traadte først 1627 ind i Marinen
o_g gjorde adskillige Togter uden at indlægge sig større Fortjenester. Som Eskadrechef under Blokaden af Kielerfjord laa
han ved Svenskernes Udbrud 30te Juli klar til en af Kongen beordret Defilering forbi Fjendens Tete. Inden denne kunde iværksætt~s, brød Svenskerne ud, og Galt fulgte dem - dog uden at
angribe. Grunden hertil kendes ikke men har sandsynligvis være_t Frygt fo~· med sin Eskadre, der var alene og til Luvart, at
blive knust, mden de tre andre i Læ værende Eskadrer kunde
komme op. Galt fik straks Ordre til at fratræde sin Kommando
og havde saaledes intet Ansvar for Svenskernes Udbrud kort
efter. Det indirekte Ansvar blev imidlertid i Harmen over det
skete lagt paa Galts Skuldre, og han stævnedes for Admiralitetsret~en som anklaget for ikke at have gjort sin Pligt ••/,. Admiralitetsretten erklærede sig ude af Stand til at dømme i Sagen,

fordi denne gik ud paa en Adelsmands Liv og Ære. Kongen henviste da Sagen til Rigsraadet, hvis ganske usøkyndige Medlemmer dømte Galt til Døden. Galt henrettedes følgelig. Selv
om man kan forstaa, at Kristian IV traadte kraftigt op imod
den Mangel paa Paapassenhed og Foretagsomhed, der synes
at have hersket paa Flaaden, og som gav sig saa sørgelige Udslag ved Svenskernes Udbrud, kan Galts Henrettelse ikke forsvares, navnlig da hans Mod og Tapperhed var hævet over al
Kritik. (Side 124-125 f).
Gambier, James Lord, f. 1756, d. 1833. Bekendt engelsk Søofficer,
der udmærkede sig ved flere Lejligheder uden dog at lægge
mere end almindelige Føreregenskaber for Dagen. Anførte Toget til København 1807. Død som admiral of the fleet. (Side
369-378).
Garde, Hans Georg, f. 1790, d. 1875. Bekendt dansk Søofficer, der
med Hæder havde deltaget i Kanonbaadskrigen, og som bl. a.
tog den fordrevne svenske Kong Gustav IV til Fange. Var 1844
Chef for den til Marokko udsendte Eskadre og under største
Delen af den 1ste slesvigske Krig Eskadrechef i Østersøens vestlige DeL Blev efter Krigen idømt Fæstningsar~est for Eckernførdeafiæren, en Dom som i Nutidens Belysning synes ganske
uretfærdig. Kort eft~r Krigen afskedigedes Garde i Naade.
Foruden at være en dygtig og energisk Søofficer var Garde
tillige en indsigtsfuld Søkrigshistoriker, hvis Værker i sin
Slags er virkelig fremragende. (Side 433-440 fI).
Gathenhielm, Lars, f. 1689, d. 1718. Dristig og heldig svensk Kaperfører - noget af en Tordenskjoldsnatur - , der adledes 1715 og
udnævntes til Kommandør og Leder af alle Kaperforetagenderne. (Side 252).
·
Gerner, Henrik, f. 1741, d. 1787. Efter sin Udnævnelse til Officer
kastede G. sig over Studiet af Skibbygning og udnævntes 1772
til Fabrikmester. Som saadan var G. en genial og energisk
Konstruktør og indlagde sig store Fortjenester ved Flaadens
Genoprejsning i de følgende Aar. Desuden virkede Gerner i
utallige, dels civile, dels militære Foretagender og gjorde betydningsfulde Opfindelser, der bragte hans Ry langt udenfor
Danmarks Grænser. Ved sin ædle og uegennyttige Personligsed har G. skabt sig et overordentlig smukt Navn i Danmarks
Historie. Modarbejdedes ikke desto mindre af et Parti indenfor Marinen i saadan Grad, at det utvivlsomt forkortede hans
Nordens Sokrlgshlstorie.
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Dage. Stifter af "Sølieutenant-Selskabet" (1784) og af den "Gernerske Medaille", der bortgives til den Kadet, der opnaar Udmærkelse ved sin Officerseksamen i Land. (Side 291-305).
Gjedde, Ove, f. 1594, d. 1660. Bekendt dansk Flaadefører, dels fra
sin Rejse til Ostindien, dels fra sin Deltagelse i Krigen 1643-45.
Gjedde var ikke opdraget til Søen og forblev ej heller til Stadighed i Marinen efter sin Indtræden i denne. Lagde ikke
særlig fremragende Egenskaber for Dagen og havde flere
Uheld. Udnævntes ikke desto mindre til Rigsadmiral men
havde ingen Kommando til Søs 1657 og blev ved Fredsbruddet
1658 taget til Fange under et Ophold i Skaane. (Side 75-131).
Greigh, Carlovitsch, f. 1736, d. 1788. Bekendt russisk Søofficer,
skotsk af Fødsel. Udmærkede sig i Krigen mod Sverige. Død
som Admiral. (Side 323).
Grib, Peder, f. 1681, d. 1757. Bekendt dansk Søofficer og en af
Tordenskjolds trofasteste Vaabenbrødre, som gentagne Gange
udmærkede sig. Afskediget paa Grund af Misligheder ved sin
Embedsførelse gik han i russisk Tjeneste men vendte hjem
efter faa Aars Forløb. (Side 246).
Gustav III, f. 1746, cl. 1792. Konge af Sverige. Arbejdede med Iver
og Dygtighed paa at skabe Sverige et kraftigt Søforsvar efter
Frihedstidens Forfald. Kong G. optraadte tillige selv som Flaadefører, og under hans Kommando sejrede Svenskerne flere
Gange over Russerne. Hvor meget af dette, der kan tillægges
Kongen, er uvist, derimod kan man ikke undgaa at bemærke
hans ofte uheldige strategiske Vurdering af en foreliggende
Situation - saaledes beordrede han f. Eks. den svenske Flaade
til at løbe ind i ViboI_"gbugten. Ved sit klare Blik for Flaadens
Betydning og ved sin hele storslagne Personlighed indtager
Kongen dog en fremragende Plads i den svenske Flaades Historie. (Side 287-343 fi).
Gyldenløve, Ulrik Kristian, f. 1678, d. 1719. Søn af Kristian V og
Sofie Amalie l\folh. Uddannedes til Søs og udnævntes 1697 til
General-Admiral-Løjtnant. Som Flaadefører var G. i Besiddelse af ubestridelige Evner og fik stor Betydning for Studiet
af Søtaktilrken. Hans Optræden under Krigstildragelserne 1700
var rigtig, men først Kongens Indgriben og senere Fjendens
store Overmagt forhindrede ham i at løse de ham stillede Opgaver. Ligeledes i den store nordiske Krigs 2den Afdeling viste
han fremragende Egenskaber, men disse var parrede med

overdreven Forsigtighed - en Egenskab han dog ikke var ene
om, men som gi}{ som en rød Traad gennem hele Datidens og Udlandets - Søtaktfa. Gyldenløve var tillige stærkt paavirket af franske Anskuelser paa Taktikkens Omraade, og disse
hørte til de forsigtigste blandt de forsigtige. Et svagt Helbred
hemmede denne udmærkede Mands Bane, og fra 1716 var han
ikke mere til Søs men virkede i Administrationen. (Side 152-250).
Hammer, Otto Christian, f. 1822, d. 1892. Begavet og energisk Søofficer, der under begge de slesvigske Krige indlagde sig stor
F.ortjeneste ved Forsvaret af Vesterhavsøerne. Dekoreredes
med Kommandørkorset af Dannebrog, samtidig med at Øernes
dansksindede Beboere skænkede ham en Æressabel. Tog sin
Afsked 1865 som Kaptajnløjtnant og gi}{ over i det civile Liv.
(Side 457-493 f).
Heldt (eller Helt), Nicolai, - d. 1666. Dansk Admiral, der udmærkede sig ved flere Lejligheder i Krigene 1657-60. (Side 164-174).
Henck, Michael, f. 1667, d. 1715. Bekendt svensk Søofficer, der udmærkede sig under Kampene ved Rugen og adledes for sine
Fortjenester. Faldt i Slaget ved Rugen. (Side 225-239).
Hohlenberg, Frantz Christopher Henrik, f. 1764, d. 1804. Dansk
Søofficer og Skibskonstruktør af betydelig Dygtighed, fra 1797
Fabrfamester. I-I. reformerede den gængse Slagskibstype ved
flere Forbedringer, der vakte megen Opsigt, men som paa
Grund af dens noget ensidige .Hensyntagen til Kampkraften
alene vakte Modsigelse. Hans Skibe var desuden ret ranke, og
Fregatten "Hvide Ørn"s sørgelige Skæbne - den gilr under
med Mand og Mus i en Storm i Atlanterhavet - syntes at fastslaa dette. .Hohlenberg valgte overfor den ved flere Lejligheder
offentlig udtalte Misbilligelser af hans Konstruktioner at tage
sin Afsked 1803. Død som Overlods i Vestindien. (Side 291-305).
Holm, Hans Peter, f. 1772, d. 1812. Bekendt dansk Søofficer, der
gentagne Gange udmærkede sig under Kanonbaadskrigen. Som
Chef for "Najaden" kæmpede han til det sidste, og Skylden for
Nederlaget lagdes ej heller i nogen Maade paa hans Skuldre.
Druknede et Par Maaneder efter Kampen i den norske Skærgaard og begravedes paa Langesund Kirkegaard, hvor der af
Kammerater rejstes ham en Mindestøtte. (Side 404-408).
Holsten, Hans, Baron, f. 1758, d. 1849. Bekendt dansk Søofficer, der
udmærkede sig ved mange Lejligheder, saavel i Middelhavet
under Steen Bille som i Slaget paa Reden, hvor han førte
3.'l·
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Fregatten "Elven". Var i 1807 næstkommanderende ved Defensionens bevægelige Del og udmærkede sig saavel her som under Resten af Krigen. Var dernæst Chef for det dansk-franske
Linieskib "le Dantzick", hvis misfornøjede Matrosers Sag han
talte, saaledes at han mistede Kommandoen. Resten af Holstens
Virksomhed faldt i Administrationen, hvor han efterhaanden
(1833) steg til lste Deputeret og Admiral, og hvor han indlagde
sig stor Fortjeneste. Ved den lste slesvigske Krigs Udbrud
tog han sin Afsked i sit 90de Aar. (Side 427).
Hoppe, f. 1690, d. 1776. Udmærkede sig gentagne Gange i den. store
nordiske Krig, først som Gabels Flagkaptajn i Slaget paa Kolberger Heide og dernæst som Skibschef under Tordenskjold.
Hoppe, der var en overordentlig dygtig og retsindig Mand,
førte derpaa et paa Omskiftelser rigt Liv. Først afskedigedes
han som Kommandørkaptajn 1728, fordi han paa sine Kammeraters Vegne ansøgte Kongen om at tilbagekalde en Bestemmelse om Officerernes Lønreduktion, men indtraadte i Tjenesten igen 1730. Han indvikledes derefter i Benstrup-Sagen og
skaffede sig ved sin mandige Optræden mægtige Uvenner, der
ved et mindre Uheld næste Aar kastede sig over ham. Sagen
kom for en Krigsret, og for anden Gang afskedigedes Hoppe.
Han fik dog ikke desto mindre Aaret efter sin Udnævnelse til
Schoutbynacht. Hoppe tilgav ikke Marinens Chef Danneskjold dette og forenede sig med Rosenpalm om at styrte denne,
hvilket lykkedes 1746. Hoppe traadte derefter ind i Administrationen, hvor han dog ingen dybere Spor har sat sig. Død
som General-Admiral-Løjtnant. (Side 266).
Horn, Henrik, Friherre, f. 1618, d. 1693. Svensk Flaadefører, der
1677 gik i Marinens Tjeneste efter at have udmærket sig som
Hærfører. I denne sin nye Stilling tabte han Slaget i Køge Bugt
og nedlagde efter Hjemkomsten sin Kommando for atter at
vende tilbage til Hæren. Horn var baade en tapper og dygtig
Mand men magtede selvfølgelig ikke Ledelsen af en Flaade
- allermindst overfor en Mand som Niels Juel. (Side 193-203).
Horn, Klas Kristerson, f. 1520, d. 1566. Sendtes 1564 af Kong Erik
XIV til Flaaden efter at være uddannet udelukkende ved Hæren. Horns Hverv var at undersøge de uheldige Tflstande, der
fandtes paa Flaaden, og endte med, at selve Flaadens Førelse
lagdes i hans Hænder. Til Trods for sit Ukendskab til Søvæsenet
lagde Horn en Energi og Kløgt for Dagen, der gjorde ham til

en yderst farlig Modstander for den danske Flaade; han sejrede i flere Slag og vandt endog for en Tid Herredømmet over
Østersøen. Efter at den danske Flaade var sat ud af Spillet
ved den frygtelige Ulykke 1566 gik Horn tilbage til Hæren
men døde kort efter af Pest. Saavel Horns kraftige og retlinede Personlighed som hans uomtvistelige Føreregenskaber
sikrer ham en fremragende Plads i Nordens Søkrigshistorie.
(Side 95-103).
Hvitfeld, Ivar, f. 1665, d. 1710. Af gammel dansk Adelsslægt. Født
i Norge, uddannet saavel paa den danske som paa den franske, engelske og hollandske Flaade. Anvendtes meget som
Skibschef og var en Tid Værft&chef i Kristianssand. Som Skibschef i Gyldenløves Flaade førte han Linieskibet "Dannebrog"
og omkom selv, da dette sprang i Luften. Han ligger begravet
i I-Iurum Kirke i Norge, hvor der paa 200 Aarsdagen for hans
Heltedaad rejstes ham en Mindestøtte. Alt tidligere var en
saadan rejst i København. Hvitfeld er Typen paa de bedste af
Datidens Søofficerer, gennemtrængt af Fædrelandskærlighed
og Retlinethed er han tillige den virkelige Sømand, der vurderer Faren og dens Rækkevidde. Betegnende for ham er
hans Svar, da han 1695 udsendtes med Orlogsskibet "Nældebladet" paa Konvojrejse og gjordes opmærksom paa de Vanskeligheder, der kunde beredes ham af Englænderne: ,,Jeg
skal attachere min naadigst anfortroede Vimpel med Toplenter, at, ifald de mig Standeren væk skyder, skal han dog
blive hængendes ved Salingen". (Side 219).
Jachmann, Edward Karl Emanuel, tysk Søofficer, f. 1822, d. 1887.
Bekendt fra sin Deltagelse i den 2den slesvigske Krig. J. forfremmedes efter Kampen under Rugen 17de Marts til Kontreadmiral. Død som Viceadmiral. (Side 471).
Jessen, Carl Vilhelm, f. 1764, d. 1823. Bekendt dansk Søofficer, der
udmærkede sig gentagne Gange særlig som Chef for Briggen
,,Lougen", der var stationeret i Vestindien. Som Chef for Linieskibet "Prins Christian Frederik" kæmpede han med Mod og
Dygtighed men kunde intet udrette overfor den knusende Overmagt. Toges til Fange af Englænderne men udveksledes snart
og var i Resten af Krigen Chef for Batteriet Trekroner med
tilhørende Kanonbaadsflotille. Død som afskediget Kontreadmiral. (Side 352-388 fi).
Judichær, Ole, f. 1661, d. 1729. Født paa Gotland. Studerede i
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sin Ungdom først Teologi og senere Matematik, hvorefter han
ved Admiral Spans Indflydelse antoges som Konstruktør paa
Orlogsværftet. Som saadan indlagde han sig stor Fortjene~le
ved at tilvejebringe det videnskabelige Grundlag for Skibbygningen, og under hans Ledelse, byg~~des en Ræ~e af gode
Kampskibe. Samtidig steg J. ad den militære Rangstige og var
1718 Admiral, ja optraadte endog gentagne Gange som Es~adrechef. 1714 udnævntes J. til Holmens Admiral men afskedigedes
1727 fra denne Post, efter at en Række - vistnok ganske ubeføjede - Angreb var bleven rettede mod ham. Judich3:r var
saavel en dygtig som en bestemt Mand, men under de fortv1vl~de
Pengeforhold efter den store nordiske Krig er det sandsynligt,
at han ikke har magtet at bringe Orden i Orlogsværftets mangfoldige Tjenestegrene, ikke mindst naar han, som Tilfældet var,
modarbejdedes. Hvorledes man end dømmer herom, kan det
ikke overses, at J. har indlagt sig store Fortjenester, og at hans
Energi og Dygtighed tilvejebragte det store Materiel, der ~tod
til den danske Flaades Raadighed under den store nordiske
Krig. (Side 143-301 f).
Juel, Jens, Baron, f. 1631, d. 1700. Var en højtbegavet Statsmand,
der optraadte som sin Broders af Regeringen tilforordned_e
Raadgiver før og under Slaget i Køge Bugt samt ved flere Le]ligheder under den skaanske Krigs videre Forløb. Udnævntes
1683 til Præsident for Hærens og Flaadens Generalkommissariat
og 1699 til General-Admiral og Flaadens Chef. Han døde, inden
han fik Lejlighed til at lægge sine Evner som Flaadefører for
Dagen. Juels hele overlegne Personlighed og fortjenstfulde
Virksomhed berettigede Valget af ham til den ansvarsfulde
Post, og man bemærker det strategiske Klarsyn, der præger
hans Udtalelser for Krigen. (Side 193-208 f).
Juel, Niels, f. 1629, d. 1697. Uddannet i Holland; under Tromp d.
Ældre og de Ruyter udmærkede han sig gentagne Gange i den
engelsk-hollandske Krig 1652-54. Niels Juel vendte 1656 tilbage til sit Fædreland og blev Aaret efter udnævnt til Holmens Chef men benyttedes tillige under Krigen 1657 som
Eskadrechef. Efter Krigen fik J. rig Lejlighed til som Holmens Chef at vise sine Evner ved Flaadens Reorganisation, og
han ydede her i Forening med Cort Adeler et fortræffeligt
Arbejde, der tjener J. til saa meget des større Ære, som den fra
Holland indkaldte Cort Adeler havde sprunget ham forbi.
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Ved den skaanske Krigs Begyndelse var man da heller ikke i
Tvivl om, at det eneste virkelige danske Føreremne var J., men
Mangel paa Tillid til egne Kræfter bevægede Kongen til at
indkalde Tromp. J. blev saaledes for anden Gang i sit Liv
sprungen forbi men havde allerede da faaet Lejlighed til at
vise, hvad der boede i ham. Heldigvis vilde Tilfældet, at Tromp
ikke var indtruffcn, før det blev nødvendigt at tage Kampen
op mod Svenskerne i Køge Bugt, og her viste endelig Juel
tydeligt og klart, at han var det store uomtvistelige Geni, for
hvem alle fremmede maatte træde i Skygge. Fra dette Øjeblik var ogsaa Tromps Forbliven kun et Tidsspørgsmaal, og
fra 1678 og til sin Død var Juel den danske Flaades Chef.
Niels Juel er Nordens største Flaadefører, hans Navn fløj
Verden om, og Slaget i Køge Bugt har indtil vore Dage sikret
ham en fremragende Plads ikke alene i Nordens men i hele
Verdens Søkrigshistorie. Overlegen baade som ~trateg og
Taktikker - paa visse Omraader endog langt forud for sin
Tid - var han tillige den udlærte Sømand, for hvem intet paa
Søen var fremmed, men ved Siden heraf har han for den
danske Flaade haft den allerstørste nationale Betydning. Mod
den overhaandtagende hollandske Indflydelse var Juel netop
det Samlingsmærke, den danske Flaade behøvede, og Juels
aabn,e og ærlige Karakter tillod aldrig nogen Mistanke om, at
andet end Fædrelandets Vel ledede hans Handlinger. I Nærheden af det gamle Bremerholm rejstes der 1881 ham en Statue
i København. (Side 151-208).
Kaas, Frederik Christian, f. 1725, d. 1803. Bekendt dansk Søofficer,
der blandt andet havde udmærket sig 1751-53 paa en Ekspedition til Marokko, hvor han endog blev tagen til Fange. Fik
som Følge heraf Kommandoen over Togtet til Algier 1770, for
hvis uheldige Udfald han kun i ringe Grad er ansvarlig. Kaas
anvendtes da ogsaa atter, efter en kort Tid at have været i
Unaade, og døde som Admiral. (Side 316).
Karl, Hertug af Sodermanland - senere Kong Karl XIII af Sverige, f. 1748, d. 1818. Svensk Flaadefører, der med Dygtighed
og Mod anførte den svenske Flaade i hele Krigen mod Rusland 1788-90. (Side 309-336 ff).
af Klint, Gustaf, f. 1771, d. 1840. Bekendt svensk Søofficer. Udmærkede sig i den svensk;russiske Krig 1788-90 ved sit ualmindelige
Farvandskendskab og dristige Rekognosceringer. Avancerede
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kun 19 Aar gl. til Kaptajn og indlagde sig senere stor Fortjeneste som Søopmaaler. Døde som Viceadmiral. (Side 339).
Knoff, Hans, f. 1679, d. 1732. Bekendt dansk Søofficer, der gentagne
Gange udmærkede sig i den store nordiske Krig. Død som
Schoutbynacht. (Side 223).
Krabbe, Peter Greis, f. 1755, d. 1807. Dansk Søofficer, der udmærkede sig 1800 som Chef for Fregatten "Freia" ved at afslaa en
engelsk Eskadres Fordring paa at visitere hans Konvoj og
kækt optog Kampen mod Overmagten. K. belønnedes af Kongen med en Gultlæressabel og døde som Kommandørkaptajn.
(Side 351).
Krieger, Johan Cornelius, f. 1756, d. 1824. Bekendt dansk Søofficer
der udmærkede sig i fransk Tjeneste under den nordameri~
kanske Frihedskrig. Efter sin Hjemkomst benyttedes han til
adskillige betroede Hverv og udmærkede sig atter i Kampen
mod Babareskerne 1798-1800. 1807 var K. Chef for Sødefensionens bevægelige Del og indlagde sig her de største Fortjenester. Efter Krigen medvirkede K. med stor Dygtighed som
Chef for Orlogsværftet til Marinens Genoprejsning. Krieger er
en fortrinlig Type paa det Officerkorps, der under de yderst
vanskelige Forhold omkring Aarhundredskiftet kastede Glans
over Danmarks Navn. Døde som Kontreadmiral. (Side 373-393).
Kristian den Fjerde, Konge af Danmark, f. 1577, d. 1648, er en af
de faa europæiske Herskere, der har optraadt som virkelig
Flaadefører. Selv om Nutidens Dom i mangt og meget maa
dadle hans Kongegerning, har han i den danske Flaades Historie indskrevet sit Navn med Hæder. Fra Grunden inde
i Flaadens Administration og forbindende en energisk og foretagsom Personlighed med den Magt, Kongeværdigheden lagde
ham i Hænde, skabte han en Flaade, der i lang Tid var Europas bedste og slagfærdigste. Men sidst og ikke mindst indpodede han for lange Tider Nationen en Følelse af, at Flaaden
var Landets første og bedste Værn. Dansk som han var i
Sind og i Tale, gav han desuden Flaaden det nationale Præg,
den senere stedse bevarede. Som Flaadefører viste han sig
som en skarpskuende Strateg, og som Taktikker var han paa
Højde med det bedste i Tiden. Om end hans Fremfærd mod
Admiral Galt synes haard og uretfærdig, vil man dog aldrig
glemme det personlige Mod og den Udholdenhed, han udviste

paa "Trefoldigheden"s Dæk, og som har fundet saa smukt og
følt et Minde i den danske Nationalsang. (Side 74-115 ff).
Lassen, Lorentz Fjelderup, f. 1756, d. 1837. Dansk Søofficer, der
udmærkede sig ved sit tapre Forsvar af Blokskibet "Prøvestenen" i Slaget -p·aa Københavns Red 1801. Død som Kontreadmiral. (Side 357).
Lous, Andreas, f. 1728, d. 1797. Dansk Søofficer, der indlagde sig
stor Fortjeneste som Søopmaaler og som Organisator af Danmarks Lodsvæsen. Død som Viceadmiral.
Lous, Christian Carl, f. 1724, d. 1804. Navigationsdirektør i Danmark og Foregangsmand paa Navigationsomraadet.. Samarbejdede med sin ovennævnte Broder ved Søkortudgivelser.
Løvenørn, Poul, f. 1751, d. 1826. Dansk Søofficer, der sum ung udmærkede sig paa fransk Side i den nordamerikanske Frihedskrig. Paa hans Forslag oprettedes 1784 det kgl. Søkortarkiv,
hvis første Direktør han blev. I denne Virksomhed gjorde L.
sig højt fortjent ved at opmaale og afmærke de danske og islandske Farvande; men desforuden sporedes hans Virksomhed
paa alle de ikke rent militære Opgaver, det paahvilede Flaaden at løse, og paa mangfoldige rent civile Omraader. L. var
saavel en højt begavet som overordentlig energisk Mand, som
den danske Marine skylder Tak for et langt, uegennyttigt Arbejde. Døde som Kontreadmiral og Direktør for Søkortarkivet.
(Side 288).
Mund, Pras, - død 1644. Udmærkede sig gentagne Gange som
Eskadrechef under Krigen 1643-44. Faldt om Bord paa sit
Flagskib "Patientia" i Slaget ved Riigen 1644. Hans Lig blev
kastet over Bord uden at være genkendt. (Side 114-120 f).
Munk, Jens, f. 1579, d. 1628. Traadte efter et eventyrligt Sømandsliv ind i Marinen 1611; udmærkede sig under Kalmarkrigen og
foretog 1619-20 et Forsøg paa ad Nordvestpassagen at finde
Søvejen til Indien. Selvtredie naaede M. hjem med uforrettet
Sag efter at have udstaaet Lidelser, der trodser enhver Beskrivelse. (Side 74).
Muxoll, Frederik Georg Christian, f. 1804, d. 1880. Dansk Søofficer,
der under den lste slesvigske Krig gjorde Tjeneste ved Operationshærens Stab og under den 2den slesvigske Krig som
Eskadrechef i Østersøens vestlige Del. Hans Forhold under
Forsvaret af Als ført~ ham for en Krigsret, der kendte ham
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skyldig for Pligtforsømmelse. Muxoll, der var en personlig
tapper og dygtig Søofficer, savnede vistnok enhver Evne til at
samarbejde med Chefen for Forsvarsstyrken paa Als, General
Steinman. Imidlertid bør det erindres - og indrømmedes ogsaa af Marinestyrelsen - , at Muxoll, skønt han var den eneste
af Forsvarets Ledere, der gjordes ansvarlig, ingenlunde bærer
hele Skylden. Død som Kommandør. (Side 440-489).
Miiller, Jochum Nicolai, f. 1775, d. 1848. Født i Norge, udmærkede
sig som Chef for Stykprammen "Hayen" i Slaget paa Reden og
førtes som Fange om Bord i Nelsons Flagskib. Udmærkede sig
atter gentagne Gange under Kanonbaadskrigen - særlig ved en
farefuld Ekspedition til Finmarken - , der nedbrød hans Helbred i den Grad, at han var syg et helt Aar. Efter Freden 1814
traadte M. over i den norske Marine, hvis Chef han blev 1836.
~iillers ~elslobte Personlighed og uomtvistelige Sømandsdygtighed sikrer ham en høj Plads i den dansk-norske Flaades
Historie. Død som ViceadmiraL (Side 358-408).
Norby, Søren, - d. 1530. Dansk Søkriger, der indlagde sig store
Fortjenester ved sin Dygtighed og Energi under Kong Kristian den Andens Krige. Efter denne Konges Fordrivelse
fortsatte han Kampen i hans Navn fra Gotland og tilføjede
særlig Hanseaternes Handel stor Skade. Sluttelig blev han dog
besejret og maatte tage imod Sølvitsborg som Forlening, men
ej heller her opgav han Kampen for Kristian den Andens Sag
og maatte da rømme af Landet. Han faldt under Belejringen
af Florents paa kejserlig Side og ligger begravet i denne By.
Søren Norby er en af Nordens mærkeligste Skikkelser. I Modsætning til Datidens Flaadeførere var han virkelig Sømand, og
hans Felt var den lille Krig, hvor han udviste en Snildhed,
Foretagsomhed og Dygtighed, som søger sin Lige. Hans aabne
og ridderlige Karakter afspejles fortræfieligt i hans paa Trods
af de fortvivlede Udsigter aldrig svigtende Troskab mod sin
gamle Konge. I Forbindelse hermed besad han et lyst Humør, der bl. a. gav sig Udslag i den bekendte Ytring om hans
Angreb paa den hanseatiske Handel: ,,Det er nu saa min Lyst
og saa gavnlig for min Helse at rode i deres Kramkister og
lugte til deres Krydderposer". (Side 60-62 f).
Nordenskjold, Otto Henrik, Friherre, f. 1747, ,d. 1832. Bekendt svensk
Søofficer, der deltog med Udmærkelse i den nordamerikanske
Frihedskrig paa fransk Side. Udnævntes 1788 til Stabschef -
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og til Dels til Fører (se Side 309) - paa Flaaden og indlagde
sig store Fortjenester i denne Stilling. Udnævntes efter Krigens første Aar til Kontreadmiral. N. var en fremragende
Begavelse og blev i mange Retninger Foregangsmand paa tekniske Omraader. Død som Viceadmiral. (Side 323-333 ff).
Paludan, Frederik August, f. 1792, d. 1872. Chef for Linieskibet
"Christian VIII" under Eckernførdeaffæren og kendtes af en
Krigsret skyldig for dennes ulykkelige Udgang. P., der var
anerkendt baade som en modig og dygtig Søofficer, forlod Marinen 1851. Død som Kommandør og Overlods. (Side 433-453).
Puke, Johan, Greve, f. 1751, d. 1816. Berømt svensk Søofficer, der
var uddannet saavel i engelsk og hollandsk som i fransk Tjeneste, under hvilken han desuden deltog i den nordamerikanske
Frihedskrig. Udmærkede sig i fremragende Grad i Krigen
1788-90 særlig ved "viborgska gatloppet" og førte Overkommandoen over Flaaden i Krigen 1808-09, under hvilken han
dog havde Uheld med en Ekspedition til Vesterbotten. Død som
Admiral. Puke var en højtbegavet og dygtig Officer, der ydede
den svenske Flaade vigtige Tjenester, og som ved sin ædle Personlighed har faaet det smukkeste Eftermæle. (Side 340-417 f).
Raben, Peter, f. 1661, d. 1727. Uddannet i spansk, hollandsk og
fransk Orlogstjeneste traadte R. ind i den danske Flaade 1689
og kom i nært Forhold til Ulrik Christian Gyldenløve, hvis
Flagkaptajn han var 1709. Udnævntes derefter til Viceadmiral
og 1714 til Admiral. Førte den danske Flaade i Slaget ved
Rugen. R. var en mærkelig Natur; han var baade en dygtig og
energisk Mand, men ved Siden af dette i høj Grad Stræber, og
vistnok almindelig ilde lidt af sine Standsfæller. Han træffes
derfor ogsaa som Sjælen i de utallige Intriger, som Tiden efter
1720 er saa rig paa, og som baade skaffede Gabel og Judichær
deres Afsked. (Side 226-301). ·
Raule, Benjamin, - d. 1707. Hollandsk Købmand, der udrustede
Kapere til Kurfyrsten af Brandenburg 1675 og derefter udnævntes til Direktør for den brandenburgske Marine. Deltog
med en mindre Eskadre i nogle af den skaanske Krigs
Kampe. Brandenburgs Anstrengelser for at tilkæmpe sig oversøisk Handel døde som bekendt med Kurfyrsten, og Raule, der
ogsaa havde ledet disse, kunde intet udrette. (Side 200-202).
Riisbrich, Frederik Christian, f. 1754, d. 1835. Bekendt dansk Søofficer, der udmærkede sig i den nordamerikanske Friheds-
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krig paa engelsk Side under Rodney og Hood. Kæmpede tappert den 2den April 1801 som Chef for "Vagrien" og indlagde sig
stor Fortjeneste som Leder af "Norges Providering" under
Kanonbaadskrigen. Død som Viceadmiral. (Side 395).
Riou, Edward, f. 1758, d. 1801. Bekendt engelsk Søofficer, der
havde udmærket sig ved mange Lejligheder. Kommanderede
som Captain Fregatstyrken over for Trekroner 2den April 1801.
Af det danske Folk har R. gjort sig fortjent, idet han udvirkede
. Tilladelse til Afsked for de mange Danske, der gjorde Tjeneste
paa den engelske Flaade, inden denne drog afsted til Angrebet
mod Danmark. (Side 359).
Rodsteen, Jens, f. 1633, d. 1706. Bekendt dansk Admiral, der deltog
med Hæder som Eskadrechef i den skaanske Krig men tog sin
Afsked efter Krigen. (Side 178-193f).
Rodsteen, Marquard, f. 1625, d. 1681. Bekendt dansk Admiral, der
' med Hæder deltog i Krigen 1657-60 og derefter overgik til
Hæren som Chef for Tøjhuset og Oberst. 1672 gik han atter
ind i Marinen og deltog som Admiral i den skaanske Krig.
Var uheldig ved Blokaden af Gøteborg 1676 og fratoges Kommandoen men deltog næste Aar med Hæder i Køgebugtslaget,
hvor hans Eskadre tilintetgjorde "Draken" og dens Sekundanter, og som Chef for mindre Styrker i Resten af Krigen. Tog
sin Afsked efter Krigen og døde som Amtmand. (Side 178-193!).
Rooke, Sir George, f. 1650, d. 1709. Berømt engelsk Flaadefører, der
havde udmærket sig i mangfoldige Slag. Efter Ekspeditionen
til Østersøen vandt Rooke Sejren ved Vigo (1702) og erobrede
Gibraltar (1704) samt førte den engelske Flaade i Slaget ved
Malaga s. A. Død som admiral of the Jleet. (Side 209-212).
Rosenpalm, Andreas, f. 1679, d. 1754. Uddannet i hollandsk og
engelsk Orlogstjeneste, traadte ind i Marinen 1697 og var en
dygtig Skibschef i den store nordiske Krig. Afløste 1717
Tordenskjold som Eskadrechef i Kattegat. Rosenpalm synes
i nogen Grad at have savnet Føreregenskaber, hans Operationsplaner manglede i alle Fald Kraft, men til Bedømmelsen af
dem bør man ikke glemme, at Tordenskjold var Geniet, som
altid vil sætte sin Afløser i Skygge - han være hvem han
være vil. Efter Krigen syntes Rosenpalm at have kastet sig
ind i Marinens Partikampe og arbejdede paa at styrke Danneskjold-Samsø. Dette lykkedes 1746, og hans Post overdroges
til Rosenpalm. I denne Stilling gjorde han kun ringe Fyldest

og er i høj Grad ansvarlig for Flaadens Forfald i den paafølgende Periode. Døde som Admiral. (Side 258-303 f).
Rothe, Carl Adolph, f. 1767, d. 1834. Bekendt dansk Søofficer, der
udmærkede sig den 2den April 1801 som Chef for "Nyborg" og
senere 1808 som næstkommanderende paa "Prins Chr. Frederik"
og toges til Fange af Englænderne. Efter Krigen var Rothe
Holmens Chef i 10 Aar og indlagde sig megen Fortjeneste.
Rothe var en ualmindelig dygtig, rettænkende og energisk Officer, der, skønt nærmest frygtet, af Datiden betragtedes som
Idealet af en Søofficer. (Side 390).
Rothe, Hans Peter, f. 1813, d. 1905. Chef for Panserbatteriet "Rolf
Krake" under den 2den slesvigske Krig. Da den offentlige Mening saavel i Skrift som i Tale paa det haardeste angreb R. for
hans Deltagelse i Forsvaret af Als, forlangte han sin Sag undersøgt ved en Krigsret, der frikendte ham. Rothe, der var en
af Marinens mest ansete Officerer, afskedigedes ved Reduktionen af Søofficerskorpset efter Krigen men bestyrede derefter
Søkortarkivet i 24 Aar. Død som Kommandør. (Side 490 fI).
Rud, Otte, f. 1520, d. 1565. Efter at have udmærket sig dels i fremmed, dels i dansk Krigstjeneste til Lands traadte R. ved Syvaarskrigens Begyndelse ind i Marinen og udmærkede sig straks
i Slaget ved Øland 1564, hvor han entrede ,,'Makaløs" og overtog ved Herluf Trolles Død Kommandoen over Flaaden. I det
paafølgende Slag under Bornholm blev R. saaret og taget til
Fange. Erik XIV angreb den fangne Helt med haarde Bebrejdelser, og da R. tog til Genmæle, reddede kun Klas Horns Mellemkomst hans Liv. Kort efter døde R. af Pest, men Efterretningen_ om hans Død naaede først et Par Aar efter til Danmark;
hvortil hans Lig førtes efter Fredsslutningen. Noget fremragende Føreremne synes R. ikke at have været, men hans faste Karakter, jærnhaarde Energi og næsten eventyrlige Tapperhed har
bevaret hans Navn og sikret det en høj Plads i den danske
Flaades Historie. (Side 94-99 f).
de Ruyter, Michiel Adrianszen, f. 1607, d. 1676. Berømt hollandsk
Admiral, der som Fører af den til de danske Farvande 1659
udsendte hollandske Flaadeafdeling indlagde sig store Fortjenester af den danske Stat og adledes af Kong Frederik III
(se Reinhard Side 155-174 fI).
af Saumarez, James, Baron, f. 1757, d. 1836. Berømt engelsk Flaadefører, der efter en glimrende Karriere fik overdraget Komman-
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doen over den engelske Søstyrke i Østersøen 1808-14. S. indlagde sig her store Fortjenester som en baade dygtig og maadeholden Fører, der tillige med Held løste vanskelige diplomatiske Opgaver. Død som admiral of the fleet. (Side 386-416).
Schrødersee, Johan Christian, f. 1754, d. 1801. Bekendt dansk Søofficer, der bl. a. havde gjort Tjeneste paa den engelske Flaade
i den nordamerikanske Frihedskrig. Tog som Kaptajn sin
Afsked 1796 paa Grund af Svagelighed. Under Slaget paa Reden
gik S. paå Kronprins Frederiks Opfordring ud fra Batteriet
Sixtus for at overtage Kommandoen over Blokskibet"Indfødsretten", hvis Chef, Kaptajn Thurah, var falden. Da han gik over
Falderebet, dræbtes han af en fjendtlig Kugle. Et Sten-Monument - en knækket Linieskibsmast - betegner Stedet paa Sixtus, hvor S. modtog Kronprinsens Ordre. (Side 358).
Sehested, Christian Thomesen, f. 1664, d. 1736. En af Nordens berømteste Flaadeførere. Uddannet bl. a. i hollandsk og fransk
Orlogstjeneste blev han 1701 som Kommandør Danmarks første
Kadetchef. Som Chef for den dansk-norske Søstyrke under
Kampene om Stralsund og Rugen indlagde S. sig i Aarene
1711-1715 udødelig Hæder og forfremmedes til Admiral. Frederik IV betragtede imidlertid S. med mistænksomme Øjne,
da denne horte til den gamle danske Adel, og fjernede ham
1718 fra Marinen for at give ham Posten som Overlanddrost
i Oldenborg. To Gange kaldtes S. dog tilbage til Marinen, første
Gang 1726 som Medlem af Undersøgelseskommissionen i Anledning af formentlige Administrationsfejl. S. var baade som
Strateg og Taktikker en fremragende Begavelse, hans Ledelse
af Operationerne ved Rugen hører til det bedste, der findes i
Nordens Søkrigshistorie, og kan fuldt vel ogsaa staa Maal med
det bedste udenfor Norden. (Side 219-301).
Sjøblad, Erik Cw·lsson, f. 1647, d. 1696. Bekendt svensk Søofficer,
der udnævntes til Admiral 1676 og kort derefter toges til
Fange i Slaget ved Møn. Frigaves 1679 og udnævntes til Landshøvding. Denne Stilling fratoges ham, grundet paa mislig Embedsførelse, og han dømtes endog fra Livet. Straffen formildedes dog til el Par Aars Fængsel. (Side 188-193).
Skram, Peder, - d. 1581. Indlagde sig først et berømt Navn som
Landkriger og fik 1532 overdraget Kommandoen over en mindre
Søstyrke, der skulde undsætte det af den fordrevne Kristian Il's
Hær belejred e Akershus. Førte dernæst i Forbindelse med den

svenske Admiral Måns Some Kommandoen over den forenede
dansk-norsk-svensk-preussiske Flaade i Grevens Fejde. Ved
Syvaarskrigens Udbrud overtog han Kommandoen over den
danske Flaade men udrettede intet og førte i Resten af Krigen
Kommandoen paa Laholm Slot.
Det synes, som om Peder Skram har været i Besiddelse af
mere Somandsdygtighed, end almindeligt var blandt Datidens
Flaadeførere, og naar hertil kommer hans uomtvistelige Tapperhed, aabne og mandige Karakter, regnes han med Rette for
et af den danske Flaades store Navne. Hans retskafne Karakter tilskyndede ham f. Eks. til under Grevefejden at forbyde
Plyndring i Land - et Forbud der gik slik imod, hvad der
var almindeligt - og under et paafølgende Mytteri var Skram
da ogsaa nær bleven dræbt. Tilnavnet "Danmarks Vovehals"
udtrykker tydeligt Datidens Beundi:ing for denne udmærkede
Mand. (Side 66-92 f).
Sneedorff, Hans Christian, f. 1759, d. 1824. Bekendt dansk Søofficer,
der har indlagt sig store Fortjenester som Kadetchef. S., der
var en kundskabsrig og velbegavet Mand af udpræget idealistisk Naturel samt Sømand til Fingerspidserne, satte sig som
Maal at gøre dette Korps til et Mønsterkorps og paavirkede
ve_d sin elegante Fremtoning, varme patriotiske Sindelag, glimrende Veltalenhed og højtudviklede Æresfølelse den opvoksende Ungdom i d~n bedst mulige Retning. Den Skare af begejstrede og veluddannede unge Officerer, der gjorde saa for•
trinlig Fyldest under Kanonbaadskrigen, var Sneedorffs Værk,
og hans Indflydelse sporedes i lange Tider paa det Officerskorps, han selv betragtede det som Livets største Ære at tilhøre. Død som Kontreadmiral. (Side 305-382 ff).
Some, Måns Svensson, født ca. 1498, d. ca. 1572. Svensk Flaadefører, der i Forening med Peder Skram førte den allierede
Flaade i Grevens Fejde. Forlod Søen efter Krigen, blev Rigsraad og Slotshøvedsmand. (Side 66ff).
Span, Henrik, f. 1634, d. 1694. Tyskfødt hollandsk Søofficer, der efter
en lang ærefuld Krigerbane hele Jordkloden over traadte i
dansk Tjeneste under den skaanske Krig. Udmærkede sig gentagne Gange under denne, forfremmedes først til Viceadmiral
og 1690 til Holmens Chef, i hvilken Stilling han gjorde fortrinlig Fyldest. S. gik i Modsætning til største Parten af de i dansk
Tjeneste forblevne Hollændere fudstændigt op i sit nye Fædre-
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lands Interesser, og karakteristisk for hans retlinede og djærve
Karakter er hans levende Mistro til hans tidligere Landsmænd.
I hans endnu bevarede Konduitelister over Flaadens Officerer
findes ofte Bemærkninger saasom "Er en Hollænder og bør
paaagtes vel." Død som Admiral. (Side 147-204 f).
von Stedingk, Viktor Karl Ernst Berend Heinrich, f. 1751, d. 1823.
Bekendt svensk Søofficer, der udmærkede sig paa fransk
Side i den nordamerikanske Frihedskrig og som derefter under Krigen 1788-90 lagde fremragende Evner for Dagen. Blev
1818 Generaladmiral og var den sidste, der førte denne Titel i
Sverige. (Side 340).
Stenbock, Gustaf Otto, f. 1614, d. 1685. Efter en lang og ærefuld
Krigerbane til Lands - han tabte for øvrigt Slaget ved Nyborg
1659 - ansattes S. som Rigsadmiral 1664 og som Fører af den
svenske Flaade 1675. En Kæde af Uheld forfulgte dennes Udrustning, og i Vreden derover gav Karl VI ham sin Afsked og
dømte ham til at betale Omkostningerne ved Udrustningen,
200,000 Rd., men skønt Summen nedsattes til det halve, bragtes
S. dog til Tiggerstaven. (Side 179).
Stewart, James Patlison, - d. 1861. Bekendt engelsk Søofficer.
Chef for Briggen ,,~heldrake" ved Forsvaret af Anholt 1811 og
forfremmedes til J{aptaj6. og Chef for Linieskibet "Dictator".
Udmærkede sig i høj Grad ved sit Mod og Sømandsskab i Kampen i Lyngør Havn 1812. Død som Admiral. (Side 405 ff).
Strømstierna, Olof, f. 1664, d. 1730. Bekendt svensk Søofficer af
bohusliinsk Æt. Efter et bevæget Sømandstiv Jordkloden over
traadte S. - der da bar sit Slægtsnavn Knape - ind i den
svenske Marine, hvor han lagde fremragende Evner for Dagen.
Hans Virksomhed faldt i hans Fødeegn, hvor han 1716 kæmpede med Tordenskjold ved Dynekilen og til Løn for sin Tapperhed udnævntes til Viceadmiral. 1715 var han bleven adlet,
og 1717 kæmpede han atter med Tordenskjold ved Gøteborg.
Død som Admiral. (Side 247).
van Støcken, Christopher Ernst, f. 1664, d. 1711. Bekendt dansk Søofficer, der havde modtaget en stor Del af sin U3dannelse i
hollandsk og fransk Tjeneste - han deltog bl. a. i Slaget ved
Barfletrj. om Bord i Tourvilles Flagskib. Hjemkommen avancerede han hurtigt og afløste 1694 Admiral Span som Holmens
Chef. Efter Udrustningerne 1710 gjorde man - i øvrigt sikkert
ganske med Urette - v. S. ansvarlig for Flaadens utilfreds-

stillende Tilstand, og han mistede sit Embede. Død som Admiral. v. S. har i den danske Flaade indlagt sig et fortjent Navn
som Taktikker. Han drev under sine talrige Udkommandoer
som Eskadrechef taktiske Øvelser med Flid og har formodentlig været stærkt paavirket af Datidens store Taktikker, Tourville.
Naar den danske Flaade i formaltaktisk Henseende stod saa
højt under den store nordiske Krig, skyldes dette - foruden
Gyldenløve - i særlig Grad
Støcken. (Side 152-220).
Suenson, Edouard, f. 1805, d. 1887. Dansk Søofficer, der i sin Ungdom bl. a. deltog paa fransk Side . i Slaget ved Navarino og i
Ekspeditionen til Algier. Under den 1ste slesvigske Krig var
S. Chef for Hjuldampskibet "Hekla" og under den 2den slesvigske Krig Eskadrechef. Desuden var Suenson i 13 Aar Kadetchef og efter sin Afgang fra Marinen Overlods. Død som kar.
Viceadmiral. Suenson var en streng, karakterfast og rettænkende Mand, der saavel som Kadetchef som Eskadrechef lagde
fremragende Evner for Dagen. (Side 455-478 ff).
Sørensen, Jens, f. 1646, d. 1723. Dansk søfarende, der med Statens
Understøttelse og Titel af Søkortdirektør foretog en for sin Tid
fortrinlig Opmaaling af de danske Farvande. (Side 141).
Tchitschagow, Vassily, f. 1726, d. 1809. Bekendt russisk Flaadefører,
der med Held og ikke uden Dygtighed bekæmpede Svenskerne
i Krigen 1788-90. Død som Admiral. (Side 328-339 ff).
Tegetthoff, Wilhelm, Freiherr v., f. 1827, d. 1871. Berømt østrigsk
Flaadefører, der tidlig indtog en fremskudt Stilling i den unge
østrigske Flaade. Efter Kampen ved Helgoland forfremmedes
han til Kontreadmiral og vandt 1866 Slaget ved Lissa. Død
som "Admiral en Chef" for den østrigske Marine. T. var et udpræget Føreremne. Ildfuld og energisk mistede han dog ingensinde sin Ro i Kampen. Bekendt som Bevis herpaa er hans
Svar, da man under Kampen ved Ilelgoland meldte ham Branden, idet dette kun var: ,,Saa sluk". (Side 475-477 ff).
Thijssen, Martin, - d. 1657. Hollandsk Søofficer, der traadte i
svensk Tjeneste og efter Undsætningsekspeditionen 1643 adledes under Navnet Anckarhjelm og udnævntes til Admiral. (Side
118-131).
Tordenskjold, Peder, f. 1690, d. 1720. Født i Trondhjem. Peder
Jansen Wessel løb som Dreng hjemmefra, kom ind paa Søkadetakademiet og avancerede hurtigt ved Protektion af Statholderen i Norge, Baron Løvendal, til Chef for den lille Snau
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"Ormen" og derefter som 21aarig Sekondløjtnant til Chef for
Fregatten "Løvendahls Galej". Udmærkede sig ved utallige Lejligheder og vandt saavel Gyldenløves som Kong Frederik IV's
Gunst ved sine dristige og heldige Krydserekspeditioner. 23
Aar gammel var han Kaptajn og udmærkede sig saaledes, at
han adledes under Navnet Tordenskjold 1716. Under Krigens
sidste Del var Tordenskjold Eskadrechef paa den norske Kyst,
avancerede efter Karl XII's Død til Schoutbynacht og efter
Marstrands Erobring til Viceadmiral.
Som Officer var Tordenskjold Idealet af en Krydserchef.
Virksom, intelligent og modig - til Dumdristighed - var han
altid paa Færde, og alle Flaadecheferne vilde derfor have ham
under sig. Disse Egenskaber forlod ham ej heller som Eskadrechef, og han lagde i denne Stilling et saa skarpt strategisk
Blik for Dagen, at alt tyder paa, at han vilde være bleven en
Flaadefører af Rang, naar hans Personlighed var bleven noget
mere afklaret. Særlig vidner hans Forstaaelse af Flaadens Betydning overfor den svenske Hærs Opmarch mod Norge herom og sidst - men ikke mindst - den Sjælsstyrke, hvormed
han bar sine Uheld i Aaret 1718. Tordenskjolds Hovedfejl maa
vistnok siges at være hans Vanskelighed ved at underordne sig
- en Fejl der dels skyldtes hans enestaaende hurtige Avancement og dels hans højt udviklede Selvtillid. Skrivende udenom
sine Chefer direkte til Kongen, beklagende sig over disse, udkastende Projekter og ikke altid betjenende sig af de fineste
Midler skaflede han sig, som naturligt under militære Forhold,
en Mængde Fjender. Impulsiv og ædelmodig tilgav han gerne
disse - f. Eks. Vossbein - , men ofte reddede dog kun Kongens
Gunst ham ud af Vanskelighederne. Som enhver stor Fører
skabte han omkring sig en Kreds af glimrende Underførere alle prægede af hans mægtige Personlighed, og alle Folk, der
kun kendte Frygt af Navn.
Paa en Udcnlandsrcjs1e dræbtes Tordenskjold i en Duel (20 / . ,
1720) med en svensk-}lollandsk Oberst Stael von Holstein, hvem
Traditionen med Urette har beskyldt for Bedrageri og Mord.
T.'s Letsindighed overfor sin vaabenduelige Modstander medførte hans Død i aaben, ærlig Duel. (Side 151-268 ff).
af Trol/e, Henrik, f. 1730, d. 1784. Bekendt svensk Søofficer. Opfostret af Ehrensvard steg han hurtigt til den svenske Flaades
Chef og udmærkede sig som Sjælen i dennes Reorganisation.
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Æren for den store og veludrustede Flaade, Sverige besad 1788,
tilkommer Trolle og Chapman. Død som Generaladmiral. (Side
306).

Tralle, Herluf, f. 1516, d. 1565. Dansk Adelsmand og :rugsraad, der
omkring 1559 traadte ind i Marinen, og som derpaa 1564 fik
Kommandoen over den danske Flaade, der under hans Ledelse
tilkæmpede sig flere Sejre.
Herluf Trolle synes i langt højere Grad at have været Sømand end hans samtidige blandt Datidens Flaadeførere - i
saa Henseende tyder ogsaa en af hans Underføreres Ord "Vi
har en god og dygtig Admiral, som gør os Alle vel, og er der
nogen Ting vi ej forstaar, da underviser han os vel deri". Herluf Trolle er en af de smukkeste Skikkelser, Søkrigshistorien
kender, aaben bramfri og modig af Sind var han desuden i
Besiddelsen af den hoje Dannelse, der prægede mange af Datidens Adelsmænd. Hans Forsøg paa at skabe en Taktik viser
tydeligt dette og har med Rette førte hans Navn udover Nordens
Grænser. H. T. blev saaret i Slaget ved Bukow men kunde
selv gaa fra Havnen og til sin Gaard i København, hvor han
. dog en 14 Dages Tid efter afgik ved Døden. (Side 88-89).
Tromp, Cornelis Martensz, Greve, f. 1629, d. 1691. Berømt hollandsk
Flaadefører, der 1676 antoges som dansk General-Admiral med en efter Datidens Forhold svimlende Gage -, og som kort
efter sejrede i Slaget ved Øland. Til Belønning herfor blev T.
udnævnt til Greve af Sølvitsborg og Elefantridder. 1678 havde
Tromp spændt Fordringerne saa højt, at han fik sin Afsked fra
dansk Tjeneste. T. var en personlig endog overoraentlig modig og tapper Fører men savnede vistnoli: ganske virkelige
Føreregenskaber. Hans hollandske Søkampagner viser dette, og
hans Optræden i Danmark bestyrker denne Opfattelse; hertil kom
hans hovmodige og brutale Væsen, der baade stødte hans
Landsmænd og de Daaske, men han var i Besiddelse af en
sjælden Evne til at vinde Søfolkel'les Tillid, og hans eget Skib
udførte derfor ogsaa ofte Vidundere af Tapperhed. (Side 180183 ff).
Tønder, Michael Christian Ludvig Ferdinand, f. 1692, d. 1755. Født
i Kristiania, mistede det ene Ben ved Sehesteds Angreb 1715.
Udmærkede sig i fremragende Grad ved Dynekilen og for øvrigt
i alle Tordenskjolds Affærer. Død som Viceadmiral. (Side 249).
Uggla, Klas Johansson, f. 1614, d. 1676. Berømt svensk Flaadefører,
94•
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der havde faaet sin Uddannelse dels i Flaaden, dels i Hæren.
Udmærkede sig under Krigen 1657-60 som Chef for mindre
Styrker og under den skaanske Krig som Eskadrechef. U., der
allerede 1670 var bleven udnævnt til Admiral, var uden Sammenligning den bedst kvalificerede til Flaadefører, men ikke
desto mindre overdroges Kommandoen til den usøkyndige
Creutz, idet U. tilhørte den lavere Adel. U. sprang over Bord
og druknede i Slaget ved Øland 1676. Ikke alene i Sveriges men
ogsaa i Nordens Søkrigshistorie har Uggla vundet sig et Navn.
Hans Personlighed skinner igennem ved alle Krigsraadene, og
hans strategiske Klarsyn viste sig ved mange Lejligheder. Ædel
og tapper af Karakter var han det selvskrevne Føreremne.
(Side 178-181
IT).
.....
Ulfstand, Jens Holgersen, - d. 1523. Dansk Rigsraad. Søkriger, der
udmærkede sig gentagne Gange under Stridighederne mellem
Sverige og Danmark i Begyndelsen af det 16de Aarhundrede, og
som dernæst førte Kommandoen med Hæder i Kong Hans's
Krig med Hansestæderne. (Side 60).
Wanda/, Bagge, f. 1622, d. 1683. Den danske Flaades første Navigationslærer. Udgav en hel Række Tabeller, Almanakker og
Haandbøger i Navigation. (Side 141).
Wachtmeister, Hans, f. 1641, d. 1714. Berømt svensk Flaadefører, der
som ung havde deltaget paa engelsk Side i de engelsk-hollandske Søkrige. Efter sin Hjemkomst gjorde han dels Tjeneste i
Hæren, dels paa Flaaden og udnævntes endelig ved den skaanske Krigs Begyndelse til Admiral. Efter Slaget i Køge Bugt hvilede Ledelsen af Flaadeoperationerne udelukkende i W.'s Hænder, og han løste dette sit Hverv med Klogskab og Dygtighed.
Det er dog særlig ved Flaadens Genopbyggelse, at Wachtmeister
viser sig, og her har han Æren bl. a. for Karlskronas Anlæggelse
og fl. a. Foranstaltninger. Ved den store nordiske Krigs Begyndelse er W. da ogsaa i Spidsen for Flaaden og udmærker
sig ved sin utrættelige Virksomhed under hele Krigen, om end
hans Operationer er prægede af Datidens defensive Tendenser.
Wachtmeister var i et og alt den fødte Fører og havde desuden
det sjældne Held at faa den fulde Magt i Hænderne i en ung
Alder. - Hans Magt var endog større end selve Admiralitetskollegiet. Hans ridderlige men noget egenraadige Karakter i
Forbindelse med hans Fædrelandskærlighed og Energi berettiger ham til en høj Plads blandt Nordens Flaadeførere. Død
som Admiralgeneral. (Side 149-229).

Willemoes, Peter, f. 1783, d. 1808. Bekendt dansk Søofficer, der udmærkede sig i fremragende Grad den 2den April 1801. Efter
Krigen studerede W. Jura men fik 1807 Tilladel~e til at ga~ i
russisk Tjeneste, hvorfra han dog straks vendte tilbage ved Tildragelserne efter Englændernes Angreb paa København. Udmærkede sig atter ved Overførselen af Tropper mellem de af
den engelske Flaade adskilte Landsdele men ansattes kort efter
paa Llnieskibet "Prins Chr. Frederik", hvor han fandt sin Død.
Willemoes er med Rette trods sin Ungdom bleven en af Danmarks kæreste Nationalhelte og er Typen paa de bedste blandt
den Række af højt begavede og kække Officerer, der gjorde saa
iortrinlig Fyldest i Kanonbaadskrigen - Folk for hvem Fædrelandet var alt, Døden intet. (Side 358-390) .
Wilster, Daniel Jacob, f. 1664, d. 1732. Dansk Søofficer, der 1710
som Schoutbynacht udnævntes til Eskadrechef paa den norske
Kyst, men her langtfra gjorde sin Pligt. Blev afsat og af en
Krigsret dømt til at have sin Stilling forbrudt - en Straf, som
dog Kongen formildede til Afsked i Naade. Af Harme herover gik W. over til Svenskerne, udmærkede sig som Sparres
·Sekundant ved Rugen 1715, mistede det ene Ben, forfremmedes
til Viceadmiral og fik en Eskadre at føre. W. gik dog snart i
russisk Tjeneste og steg hurtigt her til de højeste Stillinger men
endte for en Krigsret. Døden overraskede ham, inden Kendelsen var falden. (Side 222-240).
Wrangel, Karl Gustav, f. 1613, d. 1676. Svensk Flaadefører, der
indlagde sig store Fortjenester under Krigen 1643-45 og 1657-60.
Skønt oprindelig uddannet i Armeen traadte han efter Klas
Flemings Død - og efter dennes udtrykkelige Ønske - ind i
Flaaden og løste den vanskelige Opgave at bryde Blokaden af
Kielerfjord med stor Dygtighed, ligesom han kort efter ganske vist med langt overlegne Kræfter - besejrede Pros
Mund ved Femern. Jævnsides med denne sin Virksomhed havde W. ogsaa Kommando i Land og ledede saaledes Frederiksoddes Belejring 1007 for Aaret efter at anfore den sven_ske
Flaade imod Hollænderne. Wrangel var paa een Gang R1gsadmiral og Rigsmarsk, og om han end i sin førstnævnte Virksomhed ifølge Sagens Natur ikke brod nye Baner, var han dog
ved sit Feltherreblik og sin Tapperhed en baade dygtig og
heldig Flaadefører. (Side 125-165 fI).
Zahrtmann, Christian Christopher, f . 1793, d. 1853. Bekendt dansk
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Søofficer, der udmærkede sig gentagne Gange under Kanonbaadskrigen og inden sit 20de Aar var Ridder af Dannebrog,
Efter indgaaende videnskabelige Studier og mange Togter udnævntes han til Direktør for Søkortarkivet, en Stilling han udfyldte til Fuldkommenhed, og hvor han bl. a. foranstaltede
Udgivelsen af "Danske Lods". Ved den lste slesvigske Krigs
Udbrud udnævntes han til Danmarks første Marineminister.
Zahrtmann var en meget betydelig Begavelse og i Besiddelse af
en fremragende Dygtighed, der strakte sig over mange Felter
- ogsaa det diplomatiske. Utvivlsomt mistede Flaaden i ham
et udpræget Føreremne. I mangt og meget minder han om
H. B. Dahlerup, hvem han ogsaa modarbejdede, og hvis Ansættelse i østrigsk Tjeneste han foranledigede. Hans Optræden
ved ikke at give denne ligeledes højt fortjente Officer en Kommando i Krigsaaret 1848 er med Rette bleven stærk dadlet og
var sikkert ogsaa foranlediget af personlige Grunde. Dog maa
det vel siges, at den danske Marine ikke var stor nok i Fredstid
til to saa fremragende og udprægede Karakterer - een maatte
vige, men haardt føltes Savnet af dem begge under Krigen 1864.
(Side 431).
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Puke, svensk Søofficer. 340 f.
Olaf den Hellige, norsk Konge.
342, 410 f, 417 f, B.
19 f.
OlafSkøtkonge,svensk Konge.18.
Olaf Trygvason, norsk Konge.
du Quesne, fransk-svensk Sø16, 18.
officer. 129.
Opdam, hollandsk Søofficer.
155 f, 165 ff, 169 ff, 172 ff, 174.
Oquendo, spansk Søofficer. 116.
Raab, svensk Søofficer. 229 f.
Ottesen, dansk Søofficer. 127 f.
Oxe, Peder, dansk Statsmand. Raben, dansk Søofficer. 226,
236 IT, 238, 242, 301, B.
103.
Oxenstjerna, svensk Statsmand. Raffenberg, dansk Søofficer. 464.
Rajalin, svensk Søofficer. 416.
79 f.
Rantzau, J., dansk Hærfører. 65.
Rantzau, D., dansk Hærfører. 97,
101, 104.
Paixhans, fransk KanonkonRasch, dansk Søofficer. 395.
struktør. 424.
Raule, brandenburgsk MarinePaludan, dansk Søofficer. 433,
direktør. 200, 202, B.
441 ff, 465 ff, 453, B.
Regnar
Lodbrogsønnerne. 15.
Parker, Hyde, engelsk Søofficer.
Riisbrich, dansk Søofficer. 395, B.
353 f, 358 ff, 363 ff.
Riou, engelsk Søofficer. 359, B.
Parker, (1808), engelsk Søofficer.
Rodsteen, Jens, dansk Søofficer.
387.
178, 186, 188, 193 f, B.
Palkul, Iivlandsk Statsmand. 207.
Paul, russisk Kejser. 351 f, 353, Rodsteen, Markvard, dansk Søofficer. 178, 186, 188, 193 f, B.
364

Napoleon, fransk Kejser. 350.
366 f, 380, 401, 409.
Nassau-Siegen, Prins af, russisk
Søofficer. 330 f, 339 f, 343 ff.
Nauckhoff, svensk Søofficer. 413.
Nelson, engelsk Søofficer. 353 ff,
358 ff, 364 ff.
Norby, Søren, dansk Søofficer.
60 f, 62 f, B.
Nordenskjøld, svensk Søofficer.
323 ff, 327 ff, 333 ff, B.
N orris, engelsk Søofficer. 249,
272.
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Rollo, Normannerhøvding. 14.
Romana, spansk General. 394.
Rooke, engelsk Søofficer. 209 f,
212.
Rosenpalm, dansk Søofficer. 258,
261, 299, 303 f, B.
Rosenvinge, dansk Søofficer. 382.
Rothe, C. A., dansk Søofficer.
390, B.
Rothe, H. P., dansk Søofficer.
490 ff, B.
Rud, Erik, dansk Søofficer. 99 f.
Rud, Otte, dansk Søofficer. 94.
99 f, 8.
Rurik, Normannerhøvding. 4.
Ruyter, hollandsk Søofficer. 155.
171 tf, 174 ff.
.
Sachsen-Coburg-Gotha, Hertug
af, tysk Hærfører. 443.
Saladin, Sultan. 48.
Saumarcz, engelsk Søofficer. 386,
390 f, 394 f, 399 lf, 404, 408,
412, 416, B.
.
Schack, dansk Hærfører. 174.
Scheel, svensk Søofficer. 107.
Schepelern, dansk Officer. 457.
Scheppers, hollandsk Officer.
196, 198.
Schrødersee, dansk Søofficer.
358, B.
Schønheyder, dansk Søofficer.
399.
Sehested, dansk Søofficer. 219,
224, 228, 236 ft~ 241, 301, B.
Seidelin, dansk Søofficer. 408.
Seniavin, dansk Søofficer. 266.
Sheldon, svensk Konstruktør.
291.
Sidney Smith, engelsk Søofficer.
336.
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Sigismund, polsk-svensk Konge,
106 f.

Sigvalde Jarl i Jornsborg. 18.
Sjoblad, svensk Søofficer. 188,
190 f, 193, B.
Sjoblad, (1720), svensk Søofficer.
272.
Sjohjelm, svensk Søofficer. 141,
165 f.
Sjostjerna, svensk Søofficer. 313.
Skibsted, dansk Søofficer. 399.
Skjalm Hvide,dansk Høvding.42.
Skram, dansk Søofficer. 66 tf,
92 f, B.
Sneedortf, dansk Søofficer. 305,
382 tf, 8.
Some, svensk Søofficer. 66 ff.
Span,danskSøofflcer.147,204 f, B.
Sparre, svensk Søofficer. 237,242,
272.
Spiridofl~ russisk Søofficer. 323.
Stålarm, svensk Søofficer. 107.
Stanhope, engelsk Søofficer. 370.
Stedingk, svensk Søofficer. 340, B.
Steinmann,danskHærfører.483f.
Stenbock; G. 0 ., dansk Søofficer.
179, B.
Stenbock, M., dansk Hærfører.
216 f, 225 lf, 228.
Stewart, engelsk Søofficer. 405tf.
Stibolt, dansk Konstruktør. 291,
305.
Stjernskjold, N ., svensk Søofficer. 108.
Stjernskjold, K., svensk Søofficer. 179.
Struensee, dansk Statsmand. 304.
Stromstierna, svensk Søofficer.
247.
v. Sti>eken, dansk Søofficer. 152,
220, B.

Suchatin, russisk Søofficer. 336.
Suenson, dansk Søofficer. 455,
476 tf, 478 ff, 8.
Suhm, dansk Søofficer. 299.
Svend Estridssøn, dansk Konge.
20.
Svend Tveskæg, dansk Konge.
16, 18.
Svensson, Broder, svensk Ridder,
58.
Sørensen, Jens, dansk søfarende.
141, 8.
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Tromp d. Æ., hollandsk Søofficer. 116.
Tromp d. Y., hollandsk Søofficer. 180 tf, 183 tf, B.
Tschitschagow, russiskSøofficer.
328 tf, 333 tf, 339 tf, B.
Tuxen, dansk Søofficer. 398
Tønder, dansk Søofficer. 249, 8.

LJggla, svensk Søofficer. 168,
173, 179, 181 tf, B.
Ulf Jarl. 20.
Ulfeld, Mogens, dansk Søofficer.

110 f.
østrigsk Søofficer.
Ulfeld, Korfits, dansk Statsmand.
475 ff, 477 ff, B.
153.
Tegner, dansk Søofficer. 433,451.
Thijssen, (Anckarhjelm), svensk Ulfsparre, svensk Søofficer. 121,
132.
Søofficer. 118 ff, 124 f, 127 tf,
Ulfstand, dansk Søofficer. 60, B.
131, 8.
Thurah, dansk Konstruktør. 291. U nbehawen (Cronhawen), svensk
. Søofficer. 237, 240.
Thurah, dansk Søofficer. 358.
Utfall, svensk Søofficer. 315.
Thuresen, dansk Konstruktør.
291 f.
Tideman Sten, lybsk Borgmester.
Valdemar I, dansk Konge. 38,
56.
424.
Tilly, østrigsk Hærfører. 114.
Tioappel, lybsk Borgmester. 103. Valdemar II, dansk Konge. 49.
Tordenskjold, dansk Søofficer. Valdemar Atterdag, dansk Konge. 29, 50 ff.
151, 223 f, 233, 235 ff, 240, 245 tf,
248 ff, 252 ff, 255 ff, 261 ff, 265 tf, Vanda!, Bagge, dansk Opmaaler.
141, B.
268 tf, B.
Vethemann, dansk Høvding. 43.
Torstensson, svensk Hærfører.
Vind, H., dansk Søofficer. 114.
117 tf, 125 tf, 130.
Vind, J ., dansk Søofficer. 121.
Trojel, dansk Søofficer. 238.
af Trolle, svensk Søofficer. 306. Vossbein, dansk Søofficer. 253,
260.
Trolle, Arvid, svensk Søofficer.
94.
Trolle, Herluf, dansk Søofficer.
achtmeister, C., svensk Sø88 f, 03 tf, 99, B.
officer. 234 f, 236.
Trolle, Ni els, dansk Søofficer. 100.
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Wachtmeister, H., svensk Søofficer. 149, 151, 196 f, 201 f, 204,
211 f, 218 f, 221, 225 ff, 229, B.
Wachtmeister, (1788), svensk Søofficer. 323.
Wallenstein, østrigsk Hærfører.
114.
"7arnow, lybsk Borgmester. 68.
Wattrang, svensk Søofficer. 221,
230 f, 233.
Wessel, se Tordenskjold.
Wibe, dansk Søofficer. 188.
Wigelsen, dansk Søofficer. 404.
Wilhelm III, engelsk-hollandsk
Konge. 209.
Willemoes, dansk Søofficer. 358,
390, B.
Wilster, dansk-svensk-russisk
Søofficer. 222 f, 240, B.
Winterfeld, dansk Søofficer. 379.
With, hollandsk Søofficer. 131 f.
165 If.
Wittenberg, lybsk Borgmester.
51.
Wittle, engelsk-dansk Officer.119.

Wodroff, dansk Søofficer. 257,
268.
Wrangel, (1719), svensk Søofficer.
266.
Wrangel, (1788), svensk Søofficer.
323.
Wrangel, (1849), tysk Hærfører.
436 f, 439.
Wrangel, G., svensk Søofficer.
165, 170 ff.
Wrangel,N.,svenskHærfører.130.
Wrangel, K. G., svensk Søofficer.
125 ff, 130
132, 165 ff, B.
Wulf, dansk Skipper. 257.
Wuitt: (1807- 14), dansk Søofficer.
377, 392.
.
Wulff, (1849), dansk Søofficer.
441 ff.
Wullenwever, lybsk Borgmester.
64f, 68 f.
Wlillerstorff-Urbair, østrigsk Søofficer. 491, 493.
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Zahrtmann,
431, B.

dansk Søofficer.
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Kort og Planer.
Oversigtskort over Norden.
Kort I.
Rugen og Farvandet ud for Oderens Munding.
II.
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III. Finske Bugt.
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V. Als og Sundeved.
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Farvandet ud for Kalmar.
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Dynekilen.
Farvandet ind til Gøteborg.
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Marstrand.
Angrebet paa Reval.
Kort over Viborgbugten.
Svensksund.
Slaget paa Reden .
Kampen ved Sjællands Odde.
Kampen i Lyngør Havn.
Eckernførdeaffæren.
Træfningen ved Helgoland.
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