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          I KVÆLD 
PÅ HAV

 Hvidt skum fløj fra hestens mule, og sveden 

løb i floder ned ad dens bringe, da dens 

rytter, halvt stående i stigbøjlerne, pres-

sede den til at yde sit yderste. Det var et spørgsmål 

om liv og død for de 576 mænd om bord på lin-

jeskibet Prins Christian Frederik, om kontraordren 

nåede frem i tide. Det gjorde den ikke. Nogle dage 

tidligere havde kaptajn Carl Wilhelm Jessen fået 

ordre til at gå til angreb på en engelsk fregat på 36 

kanoner, der havde taget post ved Sprogø. Det var 

den opgave, Prins Christian Frederik om morgenen 

d. 21. marts 1808 stod ud af Sundet for at løse. 

Alle sejl var sat, og det var umuligt for mindre både 

at indhente linjeskibet med ordren om at vende 

tilbage til København.  Det var nemlig i mellem-

tiden gået op for det danske admiralitet, at den 

engelske fregat ved Sprogø var lokkemad, bereg-

net på at føre det danske linjeskib i baghold. Det 

havde vist sig, at der ud over den mindre engelske 

fregat i Storebælt også befandt sig tre store engel-

ske linjeskibe, Stately,  Nassau og Vanguard nord 

for Sjælland, og de ventede nu som katte på, at 

musen skulle komme ud af hullet.

Bagholdet
Intetanende fortsatte Prins Christian Frederik sin 

mission. Kl. 15.00 rundede man Sjællands Rev 

mellem revet og Hastens grund. Her fik man øje på 

to engelske fregatter, der var på vej ned i Storebælt. 

Dem satte man omgående efter, men da vinden 

var sydlig og aftenen faldt på, valgte alle skibe at 

ankre op for natten. Næste morgen, d. 22. marts 

ved 4-tiden lettede de engelske fregatter anker og 

satte kursen nordpå. Det danske linjeskib fulgte 

efter. Kort efter middag dukkede endnu en engelsk 

fregat op, og ombord på Prins Christian Frederik 

blev der gjort klar til kamp. Men så lød det fra 

udkiggen: ”Sejlere, fire streger til luvart”.  Det viste 

sig at være Stately og Nassau, og kaptajn Jessen 

blev nu klar over, at han var offer for et baghold.  

Han så for sig to muligheder: enten at undslippe 

eller at sælge sig selv så dyrt som muligt. Kursen 

blev lagt om, og Prins Christian Frederik løb nu 

rumskøds ned mod Sejerø. Det var altafgørende 

for, om flugten skulle lykkes, at det danske linjeskib 

kunne komme inden om øen, en risikabel manøvre, 

der krævede en dygtig lods. En sådan havde man 

ombord i skikkelse af Mogens Lorentzen, der var 

”kendt mand” i Storebælt. Men da det kom til styk-

ket turde han ikke påtage sig ansvaret, hvad der 

er forståeligt, i betragtning af, at han kunne miste 

både liv og ejendom, hvis manøvren mislykkedes 

for ham. Lorentzen følte sig så presset, at han brød 

helt sammen, og den eneste mulighed for flugt var 

dermed udelukket. 

Um ero od magniamet dunt prat lum nummy nummod 
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Historien kan studeres i bøger og på museer, men 
begivenhederne har fundet sted på bestemte loka-
liteter. Rundt om i de danske farvande og havne 
har store og små hændelser udspillet sig og haft 
betydning for Danmarkshistorien. Vi bringer her en 
serie af beretninger med lokal forankring og relation 
til søfartshistorien.

Her skete det



var lige mange døde og sårede på hver side. Men 

faktum er, at Nelson ved en krigslist fremtvang en 

dansk overgivelse. Nelson havde truet med at sætte 

ild til de skibe, han havde erobret og lade dem 

gå til grunde med mand og mus.  Faktisk havde 

han ikke erobret et eneste dansk orlogsskib, men 

knebet lykkedes.

en søhelt bliver til
En af dem, der udmærkede sig ved mod og 

tapperhed under Slaget på Reden, var den kun 

17årige sekondløjtnant Peter Willemoes. Han hav-

de fået kommandoen over flådebatteri nr. 1, Det 

Gernerske Flådebatteri, opkaldt efter sin konstruk-

tør. Der var tale om en 44 meter lang og 13 meter 

bred synkefri flåde med en dybgang på 1 meter og 

et ganske lavt, åbent brystværn, nærmest i niveau 

med vandoverfladen. Flåden var bestykket med 24 

støbejernskanoner. Den eneste måde, hvorpå man 

kunne manøvrere med flåden, var at varpe den 

frem. Når den havde indtaget sin position kastede 

man anker. Det åbne, ubeskyttede dæk var natur-

ligvis et farligt sted at opholde sig, og det gjorde det 

ikke bedre, at flåden var i meget dårlig stand. I 15 

år havde den ligget i en afkrog af Nyholm og så ud 

Efter en rådslagning mellem skibets officerer blev 

det besluttet at vende front mod fjenden og søge 

at kæmpe sig frem mod Øresund for at komme i 

dækning af Kronborgs kanoner. Kursen blev lagt så 

tæt som muligt på Sjællands Rev for at afskrække 

fjenden fra at komme for tæt på, men så løjede 

vinden af, og Prins Christian Frederik var en dårlig 

letvind-sejler. Skibet drev faretruende tæt på revet. 

Det lykkedes dog at passere Gniben, hvorefter 

skibet drev en mils vej op langs Sjællands Odde. 

Så gik det heller ikke længere.  Nassau og Stately 

nærmede sig langsomt og placerede sig på hver 

side af det danske skib. Agterude dukkede den 

største af de engelske fregatter op og forude pla-

cerede de to andre fregatter sig for at forhindre 

en flugtrute østover.  Situationen var håbløs, men 

kampmoralen ikke desto mindre høj.

slaget på reden
Måske vil det undre nogen, at Prins Christian 

Frederik var alene på togt, men sagen er, at det 

var det eneste danske krigsskib, der var tilbage 

efter det, vi plejer at omtale som Englands ran af 

den danske flåde i 1807. Om baggrunden ganske 

kort: I sidste ende lykkedes det ikke for Danmark at 

holde sig ude af de konflikter, der opstod i kølvan-

det af den franske revolution (1789) og Napoleons 

erobringstogter gennem Europa. I begyndelsen 

havde Danmark profiteret ganske meget af krige-

ne mellem især Frankrig og England. Den danske 

handelsflåde havde kunnet påberåbe sig neutralitet 

under sloganet: ”Frit skib giver fri ladning”, men i 

praksis kunne man ikke stå for fristelsen til at sejle 

givtige oversøiske ladninger til det blokaderamte 

Frankrig.  Neutralitetsbruddene var talrige, og til 

sidst blev det englænderne for meget. Den 2. april 

1801 stod en engelsk flåde under ledelse af Sir 

Hyde Parker med næstkommanderende Horatio 

Nelson ned mod København, hvor de engagerede 

den danske flåde, som mildt sagt ikke var i den 

bedste stand. Slaget varede i 6 timer og det er 

vanskeligt at afgøre, hvem der egentlig vandt. Der 

derefter. Mest ubehageligt for mandskabet var, at 

den ældede flåde lå så dybt i vandet, at man måtte 

vade rundt i iskoldt vand til anklerne. Men det var 

altså på denne platform, at den unge Willemoes 

vandt sin heltestatus, både i befolkningen, men 

endnu vigtigere også hos sit mandskab. Da han 

blev dimitteret fra Søkadetakademiet havde vice-

admiral Wleugel sagt til de unge løjtnanter: ”Deres 

myndighed ligger i Deres grad som officer. Deres 

undergivnes respekt kommer senere, når De har 

fortjent den.”  Willemoes’ indsats på Det Gernerske 

Flådebatteri  aftvang respekt. Han var til stede 

overalt, råbte sine ordrer og overvågede kanoner-

nes indstilling, og hele tiden udstrålede han ro og 

sikkerhed. Rundt omkring ham faldt mandskabet 

for fjendens beskydning. Det er næsten umuligt 

at leve sig ind i det inferno af larm, skrig, blod, ild 

og røg, der har været på det udsatte flådebatteri. 

Det nærmeste fjendtlige fartøj var admiral Nelsons 

Elephant, og Nelson havde da også fået øje på 

den tapre unge kommandant på flåden, som fik 

sat adskillige træffere ind på det store orlogsfartøj. 

Først da flåden stod i fare for at blive erobret, lod 

Willemoes ankertovene kappe og fik varpet den i 

sikkerhed. Da var tabsprocenten oppe på 35.

ranet af den danske flåde
Efter slaget måtte Danmark melde sig ud af det 

neutralitetsforbund med Sverige og Rusland, som 

man året forinden var indgået i. Det var billigt slup-

pet, men situationen skulle snart spidses til igen. 

Napoleon gik sin sejrsgang over hele Europa, og 

England kæmpede efterhånden med ryggen mod 

muren. Da kom et falsk rygte den engelske rege-

ring for øre. Det gik ud på, at den danske flåde 

skulle være under kraftig oprustning, og det kunne 

kun betyde, at Danmark var på vej til at slutte sig til 

Napoleon. En engelsk flåde blev i eftersommeren 

1807 sendt over for at indeslutte København, og 

Danmark blev derefter stillet overfor et ultimatum: 

enten sluttede Danmark forbund med England og 

stillede flåden som pant, eller også ville England 

tage den danske flåde med magt.  Den danske 

regering reagerede ikke, tidsfristen udløb og i løbet 

af tre dage bombarderede den engelske belejrings-

hær København og fremtvang dermed en dansk 

overgivelse. Den danske flåde blev ført bort som 

krigsbytte, og halvfærdige nybygninger på bedding 

blev ødelagt. Det eneste funktionsdygtige danske 

orlogsfartøj, der undslap de engelske sejrherrer, 

var Prins Christian Frederik, som på det tidspunkt 

lå i norsk havn. Nu lå den så d. 22. marts 1808 

ved Sjællands Odde og afventede sin skæbne. 

Udfaldet var givet, nu gjaldt det æren.

slaget ved sjællands Odde
Om bord på Prins Christian Frederik var helten fra 

Slaget på Reden, den nu 24årige premierløjtnant 

Peter Willemoes, påmønstret som kaptajnens 

adjudant. Dette slag skulle blive hans endeligt, men 

det er nok ikke mindst på grund af hans død, at 

Slaget ved Sjællands Odde på et næsten mytisk 

plan indgår i den danske selvforståelse. 

Klokken var 19 og mørket var faldet på. Stately 

var nu indenfor skudvidde, og om bord på Prins 

Christian Frederik besluttede kaptajn Jessen at 

gøre en ende på den pinefulde ventetid. Han gav 

ordre til at affyre agterkanonerne mod Stately.  
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Nassau placerede sig på den anden side af det 

danske skib, og så begyndte en kanonade af 

bredsider at hamre mod det indesluttede linjeskib, 

som af al magt svarede igen. Willemoes var i sit 

rette element. Han befandt sig på øverste dæk og 

ledede skydningen med kanonerne på skansen. I 

sin iver efter at få det bedste sigte med kanonerne 

klatrede han højere op på skanseklædningen for at 

vurdere afstanden til Stately, der lå i et pistolskuds 

afstand om bagbord. Pludselig sank han tilbage i 

armene på næstkommanderende, kaptajn Rothe, 

med ordene: ”Av, mit hoved!”  En engelsk kanon-

kugle havde skåret det øverste af hans hjerneskal 

af. Ikke desto mindre vaklede han, støttet af Rothe, 

nogle skridt hen ad dækket, før han faldt død om. 

Hans lig blev kort efter kastet over bord, en rutine-

mæssig procedure under søslag. 

Efter 2½ times uafbrudt beskydning valgte kaptajn 

Jessen at overgive sig. Prins Christian Frederik var 

totalt sønderskudt, men æren var i behold. Der var 

ingen grund til at ofre flere danske søfolks liv. De 

overlevende blev ført som fanger ombord på de 

engelske skibe og Danmarks eneste orlogsfartøj 

blev stukket i brand.

I dagene efter slaget skyllede mange lig ind på 

stranden, deriblandt Willemoes. De blev begravet 

på Odden kirkegård. Budskabet om Willemoes’ 

død gik som en chokbølge gennem den dan-

ske befolkning.  Så tabte David alligevel kampen 

mod Goliat! Men hans heltedød styrkede også 

den begyndende nationalfølelse, som Grundtvig 

lod komme til udtryk på mindestenen ved Odden 

kirke:

De snekker mødtes i kvæld på hav,

og luften begyndte at gløde.

De leged alt over den åbne grav,

og bølgerne gjordes så røde.

Her er jeg sat til en bavtasten

at vidne for slægter i Norden:

Danske de vare, hvis møre ben

under mig smuldre i jorden,

danske af tunge, af æt og af id,

thi skal de nævnes i løbende tid

fædrenes værdige sønner. 

Læs mere om Peter Willemoes bl.a. i Jørgen 

Høigaard: tapperhed ærer, Borgens Forlag 1997. ■
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