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Forlis og redning – hvordan gik det til? 
Ordet forlis fylder enhver søfarende med både 
frygt og fascination. Der findes ikke et værre 
scenario til søs, men alligevel vil vi gerne høre 
om det, især hvis der er overlevende, der kan 
fortælle om de dramatiske begivenheder i for-
bindelse med skibbruddet og redningen. Vi 
bringer en lille serie af historier om sejlerens vær-
ste mareridt, som alligevel har en delvis happy 
ending: der var nogle, der slap fra det med livet 
i behold, og de har fortalt, hvad der skete.

Den formodede position 
kl. 20 d. 24. september

Den faktiske position 
kl. 20 d. 24. september 

Stranding på Harboøre 
Tange kl. 02.30 d. 25. 
september

FrEgaTTEnS 
”UnDgÅELigE” FOrLiS

Der er vist ikke noget, der er mere hår-
rejsende og ildevarslende for en søfarende 
end det stød, der går gennem skibet, når det 
tager grunden. i et øjebliks lammelse slår 
hjernen fra, for sekundet senere at rammes 
af et adrenalinsus. liv, ejendom og sø-
mandsære står på spil. kan den ultimative 
katastrofe afværges eller er alt tabt? 

grundstødningen
I særlig grad har det været det spørgsmål, der løb 
gennem hovedet på admiral Poisset og kaptajn 
von Kræmer, da de og de 7�� andre ombord-
værende mærkede stødet fra fregatten Alexander 
Nevskijs første møde med den yderste revle ud 
for Harboøre Tange. Det var klokken halv tre 
natten til den �5. september ����. To dage 
senere beskrev admiral Poisset i en rapport situa-
tionen således:

Stødene fulgte det ene efter det andet, den friske 
vind og søgangen, som slog ind mod bagbords side, 
flyttede fregatten ind mod kysten, som lå højst en 
tredjedel sømil væk; vi modtog meldinger om, at 
skibet tog vand ind på ballastdækket. Alt dette 
betød, at vi ikke skulle gøre os håb om at føre skibet 
ud på dybere vand; det eneste, der var tilbage at 

gøre, var i største hast at tage alle forholdsregler for 
at undgå, at skibet skulle blive ødelagt, og for at 
redde dets besætning. Jeg gav snart ordre til at kappe 
masterne for at lette fregatten og for at undgå deres 
ødelæggende virkning på skibets bund, samt for at 
undgå, at de selv skulle falde som følge af de gen-
tagne stød. Denne ordre blev udført med stor hast. 
Stormasten, og siden fokkemasten, faldt overbord til 
styrbords side uden at ramme et eneste besætnings-
medlem. Stormasten satte sig med sin nederste del 
fast i havbunden, mens dens top i nogen tid blev 
hængende fast i takkelagen. For at undgå at ski-
bet skulle blive drevet ud på havet, hvis strømmen 
ændrede sig, foreslog kaptajnen at affire et anker, og 
ankerkæden gik ud i sin fulde længde.
Den agterste mast var selv knækket en halv 
favn over dækshøjde, men inden den blev kap-
pet, blev begge chalupper firet af fra skibets sider. 
Admiralchaluppen i styrbords side forblev uskadt, 
mens den bagbords, som hang til luvart, kæntrede 
og knustes mod skibssiden. Efter masterne var fal-
det, begyndte vi at skyde med kanonerne for at gøre 
beboerne i land opmærksomme på vores ulykkelige 
situation.

Resterne af den russiske fregat Alexander Nevskij 
ligger stadig på havets bund ud for Harboøre 

Tange og er nu en tumleplads for sportsdykkere. 
Det er ikke en hvilken som helst fregat, der lig-
ger som vrag her. Alexander Nevskij blev bygget 
i ��5�-���� i St. Petersborg og foruden at være 
et fuldt udrustet krigsskib, tjente det også repræ-
sentative formål for den russiske tsar Alexander 
d. �. Fregatten var altså det nærmeste, man kom-
mer et russisk kongeskib, og det var bemandet og 
udstyret i overensstemmelse hermed. Samtlige 
besætningsmedlemmer var de bedst kvalifice-
rede, der kunne opdrives til netop deres post. 

Kaptajn og officerer var ikke alene veluddannede 
og kompetente sømænd, men var også vant til 
at færdes på de bonede gulve og i stand til at 
give fornemme gæster en udsøgt opvartning i de 
smukt apterede saloner og kahytter, som fordelte 
sig på tre dæk agter. Skibet var udover kryds-
mast, stormast og fokkemast også udstyret med 
dampmaskine. Hvordan i alverden kunne det 
gå til, at et så kompetent mandskab med et så 
manøvredygtigt skib kunne strande på den jyske 
vestkyst? Vejret den nat var ganske vist ustadigt 
med frisk vind til kuling fra NVtV og regnbyger 
med vindstød af stormstyrke, – men alligevel. 
Gransker man kilderne til begivenhedsforløbet, 
først og fremmest søforhøret, der efterfølgen-
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de blev holdt i St. Petersborg og de samtidige 
beretninger, viser det sig, at der både er men-
neskelige og naturmæssige faktorer, der spiller 
ind. Men herom senere. Først noget om fregat-
tens kun 7-årige historie, som væver sig ind i 
Danmarkshistorien. 

alexander nevskij og det danske kongehus
D. �7. maj ���5 kunne man iagttage et dystert 
sceneri på reden ud for Nyborg. En russisk eska-
dre lå for anker med ”kajede rær”, dvs. at rånok-
kerne var bundet ned til rælingen, som det ses på 
billedet et par sider længere fremme. På den for-
nemmeste af fregatterne, Alexander Nevskij, var 
den russiske tronfølgers flag på halv i stormasten. 
Om bord stod storfyrst Nicholas Alexandrovich’ 
kiste. Han var død i tsarfamiliens villa i Nice kun 
�� år gammel og blev nu ført i sørgetog hjem 
til St. Petersborg. Året før var han blevet forlo-
vet med den danske prinsesse Dagmar, ældste 
datter af Christian d. �., som senere fik tilnav-
net ”Europas svigerfar”. Dyb sorg herskede ved 
det danske og det russiske hof, men ”the show 
must go on” og året efter blev Dagmar gift med 
Nicholas’ lillebror Alexander, den senere tsar 
Alexander d. �. 

Anderledes lykkelige omstændigheder kastede 
glans over fregatten Alexander Nevskij, mens den 
d. ��. november ���7 lå på reden ud for den græ-
ske havneby Piræus. Nu vajede det græske flag i 
stormasten og vantene var pyntet med signalflag. 
Den lå her for at salutere det nygifte græske kon-
gepar, nemlig Christian d. �.s søn Vilhelm, nu 

kong Georg af Grækenland, og den russiske tsars 
niece Olga, som netop den dag vendte hjem fra 
deres bryllup i St. Petersborg. Kaptajn Oscar von 
Kræmer (����-��0�) havde for nylig fået kom-
mandoen over Alexander Nevskij og han skrev 
stolt til sin hustru om begivenheden: 

”I havnen modtoges de med kongelig salut af 

omkring 20 krigsfartøjer, af 
8 forskellige nationer, og af 
alle disse var mit uden sam-
menligning det største og 
smukkeste”. 

kompetancekonflikten
Alexander Nevskij fik nu 
en ny og fornem opgave. 
Fregatten skulle fungere 
som uddannelsesskib for 
den ��-årige storfyrst 
Alexei Alexandrovitch, tsar 
Alexander d. �.s fjerde søn, 
som skulle gøre en sømilitær 
karriere. Til at fungere om 
bord som lærer og vejleder 
for den unge mand havde 
tsaren udpeget admiral 
Konstantin Poisset (����-
����). Det skulle vise sig 
at blive fatalt for fartøjet. 
Både admiral Poisset og 
kaptajn Kræmer var højt 
kvalificerede skibsførere, 
men der var åbenbart ikke 
blevet aftalt nogen klar ansvarsfordeling mel-
lem dem. Som admiral rangerede Poisset højest, 
men som kaptajn burde von Kræmer være den, 
der havde kommandoen over skibet. Admiral 
Poisset var ombord på Alexander Nevskij med 
ét bestemt formål: at stå i spidsen for storfyrst 
Alexeis uddannelse, men ikke desto mindre tog 
han også kommandoen over skibet. Der var ikke 

den store aldersforskel mellem admiralen og 
kaptajnen, men på en måde tilhørte de hver sin 
generation af sømænd. Poisset nærede en dyb 
kærlighed til sejlskibet og en tilsvarende modvilje 
mod nymodens teknologi såsom dampmaskiner. 
Von Kræmer havde en mere pragmatisk tilgang 
til sejlads: man må benytte de midler, man har til 
rådighed i forhold til den situation, man befin-

der sig i. Selvom kaptajnen og admiralen sikkert 
har optrådt yderst korrekt og høfligt overfor hin-
anden, blev von Kræmer mere og mere irriteret 
over admiralens dispositioner. Det kan man læse 
ud af hans breve til hustruen. 

D. �7. juli ���� begyndte hjemrejsen fra Piræus 
med forventet ankomst til St. Petersborg i begyn-
delsen af september. Men Poisset insisterede på, 
at de skulle søge at klare sig med sejl alene, uan-
set at de havde enten modvind eller vindstille i 
en måned i træk. Von Kræmer skriver hjem: 

”Alle er udmattede af en sådan sejlads, og jeg ikke 
mindst…Nok er min tålmodighed blevet sat på en 
hård prøve på denne rejse, hvis afslutning endnu 
ikke kan beregnes…Dertil kommer, at alle vores 
forråd er ved at være brugt op, så vi må nøjes med 
meget mager kost. Denne omstændighed, som er 
betænkelig nok, ville være småting, hvis ikke mit 
forråd af tålmodighed for længe siden var sluppet op”.

Den skæbnesvangre kursændring
Sådan var situationen ombord på Alexander 
Nevskij, da skibet d. ��. september passerede 
fyrskibet Galloper i Den engelske Kanal og satte 
kursen mod Nordsøen. Positionen blev fastlagt 
efter solhøjdeobservationer. Også d. ��. blev 

der taget solhøjdeobservationer kl. ��, og ski-
bets position stemte med beregningerne. D. ��. 
september var himlen overskyet, så det var ikke 
muligt at få en præcis positionsangivelse, men 
man mente dog at have et kvalificeret grundlag 
for at bestemme den omtrentlige position, bl.a. 
ved hjælp af lodning og analyse af skibets fart og 
kurs. Kl. � om aftenen traf admiral Poisset en 
skæbnesvanger beslutning. Han valgte at afvige 
fra kursen, der ellers var lagt mod Lindesnes Fyr 
på sydspidsen af Norge, og som skulle holde 
fregatten i sikker afstand af den berygtede jyske 
vestkyst. Poisset gav ordre til at lægge kursen 
mod Hanstholm Fyr i stedet. Det ville spare en 
del sømil, og havde for så vidt været fornuftigt 
nok, hvis den beregnede position havde været 
korrekt. Det var den ikke. Fregatten var drevet 
�� mil ud af kurs og nærmere til ”Jernkysten”, 
som Jyllands vestkyst respektfuldt blev kaldt 

af søfolk. Poisset havde ikke i sine beregninger 
taget højde for de stærke strømme, der opstår i 
Nordsøen som følge af ”vindstuvning”, et fæno-
men der opstår, når vinden har blæst fra samme 
retning i lang tid og så pludselig vender, sådan 
som det var tilfældet den september måned i 
����. Von Kræmer blev kaldt på broen for at få 
forelagt argumentation for kursændringen. Han 
ville nok ikke selv have foretaget den, men valgte 
at bøje sig for den højere rangerende. Kl. �.�0 
om natten måtte alle om bord betale prisen for 
denne beslutning og den uklare ansvarsfordeling, 
der havde hersket ombord. 

redningsarbejdet
Fem liv og en fregat gik tabt som følge af grund-
stødningen. Tre menige og to officerer druknede 
i et heltemodigt forsøg på at forcere brændingen 
i en af fregattens både for at få en line i land. 

'SELVOM KAPTAJNEN OG ADMIRALEN 
SIKKERT HAR OPTRÅDT YDERST KORREKT 
OG HØFLIGT OVERFOR HINANDEN, BLEV 
VON KRÆMER MERE OG MERE IRRITERET 

OVER ADMIRALENS DISPOSITIONER'

'KL. 8 OM AFTENEN 
TRAF ADMIRAL 
POISSET EN SKÆBNES-
VANGER BESLUTNING. 
HAN VALGTE AT AFVIGE 
FRA KURSEN, DER 
ELLERS VAR LAGT 
MOD LINDESNES FYR 
PÅ SYDSPIDSEN AF 
NORGE'

ALExANDER NEVSKIJS  FORLIS 
SKILDRET AF DEN RUSSISKE 

MALER ALExEJ BOGOLYOBOV. 
DET RUSSISKE FLÅDEMUSEUM 

I ST. PETERSBORG.
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af under afskydningen af en kanon. I løbet af 
dagen havde lokalbefolkningen fået organiseret 
indkvartering til de godt 700 fremmede søfolk i 
de små huse og gårde på Harboøre. De fornem-
meste skibbrudne skulle overnatte hos den lokale 
præst, pastor Vaupel i Harboøre. Han var noget 
beklemt ved situationen: 
”Jeg naaede altså hjem seent Fredag Aften efter 
en langsom Kjørsel gjennem sandede Veie med en 
simpel Bondevogn, forspændt med et Par Heste, 
der hele Dagen havde arbeidet ved Stranden. Paa 
Vognen befandt sig Storfyrst Alexis, Admiral Possiet, 
Fregattens Kommandeur, Kapitain Kræmer, Baron 
Schilling og min Ringhed. Tjenerne fulgte til fods. 
Jeg var ængstelig ved Tanken om, hvorledes en ind-
skrænket, tarvelig Leilighed kunde modtage saa 
høie Gæster; men Admiralens Ord: ”Vi er tilfredse 
med Alt” havde givet mig Mod.”

 Det retslige efterspil
Ved søforhøret i St. Petersborg blev der fældet 
en hård dom over Kaptajn von Kræmer. Mens 

admiral Poisset slap med ”en tilrettevisning 
i dagsordenen” blev von Kræmer idømt ”en 
måneds arrest i højvagten”. En sådan dom ville 
i virkeligheden også betyde ud af vagten i det 
hele taget. Slut med karrieren. Dommen blev 
af mange opfattet som særdeles uretfærdig, og 
det har muligvis spillet ind, at en af dommerne 
var en kaptajnskollega, der havde konkurreret 
med von Kræmer om avancementer, ordner og 
kejserlig bevågenhed. 
Det gik nu ikke så galt. Tsar Alexander d. �. 
benådede omgående både Poisset og von Kræmer 
under henvisning til deres heltemodige optræ-
den under katastrofen. Oven i købet blev von 
Kræmer forfremmet til eskadremajor hos tsaren. 
Admiral Poisset fortsatte som uddannelsesan-
svarlig for storfyrst Alexis.

Få meget mere at vide på www.lemvigmuseum.
dk og besøg Alexander Nevskij udstillingen på 
Kystcenteret i Thyborøn. ■

Harboøre Tange var et øde sted. Fra strandings-
stedet var der et godt stykke vej til de nærmeste 
bebyggelser: Harboøre og Thyborøn, men kl. � 
om morgenen blev indbyggerne her vækket af 
kanonskud fra Alexander Nevskij og rednings-
mandskab og andre folk strømmede ud på tan-
gen. Det var et frygtindgydende syn, der mødte 
dem: det enorme skib så tæt på land, med et 
virvar af master, sejl og takkelage i havet rundt 
om, et mylder af mennesker på dækket og så 
den kraftige brænding mellem skib og kyst. Nu 
begyndte nogle ihærdige forsøg på at få en line 
ud til skibet, og det lykkedes efter flere forgæ-
ves forsøg. De første blev reddet i land ved at 
hale den intakte admiralschalup frem og tilbage 
ved hjælp af de reb, der var blevet etableret mel-
lem fregatten og land. Ved middagstid var havet 
blevet så roligt, at flere af de lokale fiskerbåde 
kunne deltage i redningsarbejdet, som efterhån-
den fungerede som en velsmurt maskine. Det 
var jo dygtige folk, både besætningen på den 
fornemme fregat og de lokale fiskere. Kl. 7 om 
aftenen var alle de 7�� overlevende reddet i land, 
inklusive den matros, der havde fået en arm revet 

MØBLEMENT REDDET FRA 
ALExANDER NEVSKIJ. FRA UDSTILLIN-
GEN PÅ KYSTCENTERET I THYBORØN.

DET RUSSISKE SØRGETOG MED DEN AFDØDE TRONFØLGER STORFYRST 
NICOLAI. BEMÆRK DE ”KAJEDE RÆR”. STIK I ILLUSTRERET TIDENDE 11. JUNI 
1865 EFTER TEGNING AF C. NEUMANN.




