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1. Kapitel 

Indledning 
 

I 1700-tallet var Landetaten og Søetaten de to største organisationer i 

Danmark. Der var flest tjenestegørende i Landetaten, men til gen-

gæld var Søetaten den mest teknologisk udviklede af de to etater, og 

der ofredes store ressourcer på at opretholde en slagkraftig flåde. 

Tjeneste- og ansættelsesforhold var forskellige i de to etater, og både 

officerer, underofficerer og menige søfolk i Søetaten udgjorde en højt 

specialiseret gruppe i den enevældige stats magtapparat. Da jeg 

skrev mit hovedfagsspeciale i historie om uddannelsen på Søkadeta-

kademiet i oplysningstiden, anede jeg et billede af en særdeles pro-

fessionaliseret og velorganiseret dansk Søetat.1 Jeg har lige siden 

ønsket at efterprøve, om dette indtryk var korrekt, og hvordan orga-

nisationen generelt fungerede og påvirkede personellets tjenstlige og 

sociale forhold. 

Forskning i den danske Søetats historie har i mange år haft sit fo-

kus på de tekniske aspekter af dansk marinehistorie med koncentra-

tion omkring skibbyggeriet og håndværkerstokken. Et andet aspekt, 

der har påkaldt sig stor interesse fra forskeres side, har været grup-

pen af søofficerer, der er særdeles velbelyst i kilderne, og som der er 

skrevet en del afhandlinger, monografier og artikler om. Egentlig 

søkrigshistorie med analyser af slag og træfninger har primært be-

skæftiget sig med 1600-tallets krige og englandskrigene og har ikke 

                                                           
1  Seerup, Jakob, Søkadetakademiet i Oplysningstiden, specialeafhandling ved 

institut for Historie på Københavns Universitet under vejledning af pro-

fessor Ole Feldbæk, Kbh. 2001. Publiceret i monografien Søkadetakade-

miet i Oplysningstiden, Marinehistoriske Skrifter, Kbh. 2001. 
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haft den store relevans for nærværende afhandling. Generelt kan det 

dog konkluderes, at der kun er meget få historikere, der har interes-

seret sig for de sociale sammenhænge i den danske Søetat og på 

samspillet mellem de forskellige personelgrupper. Der er altså dele 

af Søetatens historie, som er grundigt udforsket f.eks. Holmens hi-

storie, skibbyggeriet og konstruktionskommissionen, mens andre 

områder næsten er ubeskrevne f.eks. tjenesteforhold og organisation 

af underofficerer og menige søfolk og værftsarbejdere. 

Den internationale forskning har igennem længere tid på meget 

frugtbar vis beskæftiget sig med social historie i forskellige landes 

flåder. Et klassisk værk, der har været en kilde til inspiration for 

nærværende afhandling, er N.A.M. Rodger’s The Wooden World, an 

anatomy of the Georgian Navy, som udkom i 1986.  Dette værk er blot 

det fornemste eksempel på en hel genre, som i Storbritannien særligt 

har fokuseret på Nelsons tidsalder omkring år 1800.2  

Med inspiration i udenlandsk forskning og på baggrund af den 

hidtidige danske forskning har det derfor været oplagt at lægge fo-

kus for denne afhandling på mandskabsforholdene i den danske 

Søetat i 1700-tallet. Afhandlingens perspektiv er dog bredere end de 

socialhistoriske værker, der er udkommet i eksempelvis Storbritan-

nien. Det er det, fordi det i det danske materiale er naturligt at knytte 

landetablissementernes historie sammen med livet om bord på or-

logsskibene. 

Med denne afhandling vil jeg forsøge at give en social- og kultur-

historisk oversigt over den danske Søetat som en central institution i 

den danske enevælde. Hvor det er relevant, perspektiveres forhol-

dene i den danske Søetat med forholdene i andre landes flåder, sær-

lig den britiske, franske og svenske. Dette komparative aspekt er 

                                                           
2  Se forsknings- og litteraturoversigt, engelsk litteratur. 
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ikke et selvstændigt element i afhandlingen, men snarere en meto-

disk tilgang. Det er oplagt, at den danske flåde var langt mindre end 

både den britiske og den franske. Og mange forhold i organisation 

og samfundsforhold gør f.eks. den danske og britiske flåde svære at 

sammenligne direkte. Men netop ved at fremhæve forskelle og lig-

heder mellem de forskellige landes flåder er det muligt at give et 

klarere billede af, hvad der var særegent ved den danske Søetat i 

1700-tallet. Nærheden til Sverige og de potentielle konflikter med 

nabolandet gør det oplagt at undersøge den danske flådes forhold til 

den svenske. 

Den social- og kulturhistoriske oversigt tager udgangspunkt i Søe-

tatens hierarkier, og med hjælp af de centrale formelle kilder, Søkrig-

sartikelsbrevet fra 1752 og Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten ved 

Søetaten fra 1756, vises, hvordan opgavefordelingen i praksis funge-

rede om bord på orlogsskibene og på Søetatens landinstitutioner på 

Holmen i København. Jeg har helt bevidst valgt at tage udgangs-

punkt i de hierarkier, som er skitseret i krigsartiklerne. Dermed har 

jeg kunnet arbejde ud fra 1700-tallets egne betingelser i erkendelse 

af, at det var et topstyret samfund. Ud over krigsartiklerne er rang-

forordninger og reglementer for eksempelvis inventar og lønninger 

anvendt til at belyse de interne relationer såvel socialt og materielt 

som økonomisk. De formelle kilder er konfronteret med administra-

tive oplysninger til enkelte togter, fartøjer, divisioner og kompagnier 

i form af eksempelvis mandskabslister, skibsjournaler og forskellig 

korrespondance. Et værdifuldt supplement til de formelle og admi-

nistrative kilder til Søetatens virke i perioden er de forskellige dag-

bøger ført af søofficerer og andre. Blandt disse subjektive kilder skil-

ler søofficeren Peter Schiønnings bevarede dagbøger og manuskrip-

ter sig ud som den vigtigste personlige kilde til Søetatens dagligdag i 

1700-tallet. 
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Den ovennævnte inspirerende monografi, The Wooden World, om-

handler forholdene i Royal Navy under syvårskrigen 1757-63, og af 

hensyn til sammenligneligheden af stoffet har jeg i afhandlingen 

valgt også at fokusere på perioden omkring midten af 1700-tallet. En 

fordel ved denne periodisering har været, at de danske søkrigsartik-

ler udkom i 1752 og krigsartiklerne for landtjenesten ved Søetaten i 

1756. Denne meget væsentlige kilde til Søetatens historie må formo-

des at afspejle de overordnede forhold i Søetaten i perioden. Det 

øvrige kildemateriale fra perioden har også vist sig at være righol-

digt, men naturligvis ikke så omfattende som det materiale, som 

Rodger har kunnet øse af fra den langt større britiske flåde. Men 

dokumenter, dagbogsoptegnelser, manuskripter og breve fra især 

den sidste halvdel af 1700-tallet har alligevel givet et så alsidigt bil-

lede, at det i tilstrækkelig grad har været muligt at belyse en række 

relevante forhold fra livet både om bord og i land.  

Mit sigte med afhandlingen er derfor meget bredt. Og det afspejler 

sig i min tilgang til arbejdet med kildematerialet. I stedet for at kaste 

mig over en eller to centrale kildegrupper i f.eks. Søetatens Arkiv i 

Rigsarkivet, har jeg valgt at sprede min undersøgelse ud over en 

mængde forskellige kilder. Da jeg tidligt måtte konstatere, at littera-

turen på området var meget uens og af meget svingende kvalitet, 

måtte jeg i mange tilfælde begynde helt forfra, da jeg simpelt hen 

ikke kunne slå selv meget fundamentale fakta op i standardværker-

ne. Det var eksempelvis tilfældet med den praktiske organisation og 

funktion af Holmens divisioner. Derfor antog min undersøgelse på 

det nærmeste karakter af en arkæologisk overfladesøgning, hvor jeg 

først opsamlede enkelte interessante løsfund på overfladen og siden 

udlagde søgegrøfter på tværs af materiale og emner. Der er derfor en 

række nedslag i forskellige kildegrupper, hvor jeg i nogle tilfælde 

har stoppet op og lavet grundigere analyser, i andre tilfælde blot 
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fremhævet væsentlige observationer af forskellig karakter. På samme 

måde har jeg kunnet konstatere, at der også var ”fundtomme områ-

der”, hvor der ikke vil være perspektiv i at undersøge videre. Det 

ville være urealistisk at tage det næste skridt og foranstalte den 

egentlige totale fladeudgravning, der kunne afdække hele det felt, 

der er Søetaten i 1700-tallet. Men det er mit håb, at min afhandling 

vil kunne bruges som afsæt for videre arbejde med Søetatens histo-

rie, så man vil kunne tage udgangspunkt i spørgsmål, der måtte 

melde sig ved læsningen af afhandlingen. 

Jeg mener, at jeg med den udstrakte brug af meget forskelligartede 

kildegrupper har fremdraget væsentlig ny viden om en meget stor 

organisation og dens mange ansatte i en vigtig periode i Danmarks 

maritime historie. De tusinder af menige og underofficerer, hvervede 

og enrollerede, officerer og civile ansatte i 1700-tallets danske Søetat 

er ikke før blevet præsenteret i en sammenhæng.  

Den del af det danske forsvar, der i dag hedder Søværnet har 

igennem århundrederne haft forskellige betegnelser. Jeg har i af-

handlingen valgt konsekvent at anvende det ord, man brugte i 1700-

tallet, nemlig ”Søetaten”. Ordet ”flåde” har aldrig været den officiel-

le betegnelse, og kan misforstås som 1700-tallets ord for en eskadre. 

Betegnelsen ”søværn” forekommer anakronistisk, idet dette navn 

først indførtes med Søværnsloven i 1868. Selvom Norge og norske 

søfolk spillede en væsentlig rolle for Søetaten har jeg af praktiske 

årsager valgt konsekvent at skrive om ”Danmark” og ”den danske 

Søetat” snarere end om ”Danmark-Norge” og ”den dansk-norske 

Søetat”. 
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2. Kapitel 

Litteratur- og forskningsoversigt 
 

2.1. Dansk marinehistorisk litteratur 

Overordnet set er det karakteristisk for forskning i og formidlingen 

af den danske flådes historie, at den indtil midten af det 20. århund-

rede stort set var overladt til interesserede søofficerer. De værker, de 

skrev, udkom primært i forbindelse med diverse jubilæer og var især 

rettet mod en målgruppe, som også var ansat i Søværnet. Dette har 

betydet, at der har været en del indforståede formuleringer, som 

forfatterne regnede med var læserne bekendt. På den anden side har 

de ældre værker den kvalitet, at forfatterne selv har sejlet om bord 

på de gamle sejlskibe og haft et personligt kendskab til forholdene 

på Holmen før de store forandringer i 1800-tallet. 

 

2.1.2. Større værker 

De store overordnede værker om periodens historie er dels skrevet 

af Edvard Holm og Ole Feldbæk. Holms storværk om Danmark-

Norges historie udkom i årene 1891-1912 og er stadig et autoritativt 

værk om periodens politiske og økonomiske historie.3 Feldbæk har 

siden udbygget og nuanceret Holms forskningsresultater i en række 

værker, hvoriblandt særligt skal fremhæves Dansk Søfarts Historie.4 

Ingen af dem har dog beskæftiget sig med Søetatens socialhistorie, 

                                                           
3  Holm, Edvard, Danmark-Norges historie fra Den store nordiske Krigs afslut-

ning til rigernes adskillelse 1720-1814, bd. I-VII, København 1891-1912. 
4  Feldbæk, Ole, Dansk Søfarts Historie bd. 3, 1720-1814, Kbh. 1997 
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hvorfor disse værker ikke har haft den store betydning for nærvæ-

rende afhandling. 

Der foreligger desværre endnu ikke noget større moderne samlet 

værk om den danske flådes historie. Til dato er det mest omfattende 

værk, kommandør H.G. Gardes Efterretninger om den danske og norske 

Søemagt, der udkom i perioden 1832-35 i fire bind.5 De fire bind er et 

kronologisk opbygget, kompilatorisk værk, hvor kildemateriale læg-

ges frem i en temmelig ubearbejdet form. Det var tænkt som inspira-

tion til andre forfattere, og skrevet i håb om, at disse ville bruge det 

som et forarbejde til et mere sammenfattende værk. Da et sådant 

imidlertid ikke udkom, skrev Garde selv et mere lettilgængeligt to-

bindsværk om flådens historie, som udkom 1852 og 61.6 Af disse to 

er det særligt bindet Den dansk-norske Sömagts Historie 1700-1814, der 

har været anvendt i nærværende afhandling, da mange af oplysnin-

gerne fra det tidligere udkomne værk heri sammenfattes og sættes 

ind i en sammenhæng. Det tidlige værk har især været anvendt som 

referenceværk, da der på trods af, at der ikke er mange kildehenvis-

ninger, dog meget samvittighedsfuldt er angivet datoer for diverse 

kongelige resolutioner, som det ellers ville have været svært at op-

spore. Gardes værker har i vid udstrækning været den primære refe-

renceramme for alle senere udkomne værker om Søetatens historie. 

Den Danske Flådes Historie, der skulle have været et moderne alter-

nativ til Gardes Søkrigshistorie, begyndte at udkomme i 1990. Imid-

lertid nåede værket kun til 1720, og det femte bind, der skulle have 

behandlet perioden 1720-1814 er ikke udkommet endnu, og det er 

                                                           
5  Garde, H.G. Efterretninger om den danske og norske Søemagt, Kbh. 1832-35. 
6  Garde, H.G. Den dansk-norske Sömagts Historie 1700-1814 Kbh. 1852 og 

Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700, Kbh. 1861. 
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uvist, om det overhovedet bliver skrevet.7 Selvom værket rummer 

megen viden, har det været af vekslende kvalitet, og bind fire, der 

behandler slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, 

lader desværre meget tilbage at ønske.8 Det lille jubilæumsværk, 

Dansk Orlogshistorie 1510-1710, der udkom i anledning af Søværnets 

500-år i 2010, giver kun en meget kortfattet introduktion, og udfylder 

heller ikke behovet for en moderne flådehistorie.9 

Søværnet udgav 1974 et jubilæumsværk i to bind i anledning af 

flådens 475 år.10 Dette værk gennemgår flådens historie igennem en 

række temaartikler skrevet af forskellige forfattere. Hovedparten af 

forfatterne var selv tjenestegørende søofficerer, og værket bærer 

præg heraf. I forhold til nærværende afhandling skal dog fremhæ-

ves, at kommandørkaptajn H.F. Kiærs afsnit om Flådens Mandskab 

og Nyboder giver en fin introduktion til dette område.11 Også audi-

tør G.B. Pürschels afsnit ”Træk af Flådens Retsvæsen” giver en fin 

indføring i de juridiske forhold i Søetaten i den periode, som nærvæ-

rende afhandling beskæftiger sig med.12  

                                                           
7  Bind 7 af værket er dog udkommet. 
8  Barfod, Jørgen H., Niels Juels Flåde, Den danske flådes historie 1660-1720, 

Kbh. 1997. Se debat mellem Niels Probst og Barfod i Marinehistorisk Tids-

skrift nr. 1 og 2, 2000. 
9  Bjerg, Hans Chr. Dansk Orlogshistorie 1510-1710, Statens Forsvarshistori-

ske Museum, Kbh. 2010. 
10  Steensen, Robert Steen, red. Flåden gennem 475 år, Kbh. 1974. I virkelig-

heden 2. reviderede udgave af Søværnets 450-års jubilæumsværk, som 

udkom i 1961. 
11  Steensen 1974, 1. del s. 234ff. 
12  Steensen 1974, 1. del s. 308ff. 
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Kommandør J.H. Schultz udgav i 1930-32 tobindsværket Den Dan-

ske Marine 1814-1848.13 Værkets titel er misvisende, hvad periodise-

ringen angår, idet bd. II reelt er en bred fremstilling af hele Søetaten 

og Holmens historie fra 1500-tallet frem til 1814. Schultz byggede 

fremstillingen på både kildestudier og sekundær litteratur. Bøgerne 

er dog blottet for henvisninger og har derfor primært værdi som 

oversigtsværk. 

Kontreadmiral T.A. Topsøe-Jensen og arkivar Emil Marquard ud-

gav i 1935 det personalhistoriske værk Officerer i den Dansk-Norske 

Søetat.14 Dette tobindsværk dækker perioden 1660-1932 og er uund-

værligt for enhver, der ønsker at beskæftige sig med Søetatens histo-

rie. Samtlige tjenestegørende officerer i perioden er beskrevet i en 

kortfattet biografi. Biografierne rummer oplysninger om fødsel, død, 

giftermål, avancement og togter, mv. Der er også medtaget stof vedr. 

evt. retssager eller økonomiske mellemværender. Dog skal man være 

bevidst om, at værket også har den begrænsning, at der som regel 

ikke står mange oplysninger om officerernes landtjeneste og tilknyt-

ning til Holmens kompagnier, ligesom det ikke altid er samtlige 

togter, der er oplysninger om. Hvor intet andet er anført om navn-

givne officerer i afhandlingen, er oplysningerne hentet her. 

 

2.1.3. Marineordbøger 

En relativt overset, men ikke desto mindre central kilde til oplysnin-

ger af kulturhistorisk karakter, er de forskellige marineordbøger. Der 

findes en række sådanne, hvoraf især C.L.L. Harboes Dansk Marine-

Ordbog fra 1839 giver en række detaljerede oplysninger, som det ikke 

                                                           
13  Schultz, J.H. Den Danske Marine 1814-1848, bd. I og II, Kbh. 1930-32. 
14  Topsøe-Jensen og Marquard, Officerer i den dansk-norske Søetat, Kbh. 

1935. 
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har været muligt at finde andetsteds. Det er f.eks. her, man under 

opslaget ”Agtertrappe” kan læse, at det kun var chefen, officerer, 

kadetter og civile betjente, der normalt var berettiget til at opholde 

sig på skansen.15 Harboe (1789-1857) var dansk søofficer, og uddan-

net i begyndelsen af 1800-tallet. Hans aktive tjeneste i Søetaten var i 

perioden 1802-41, hvor han blev kommandant i Nyboder. Forud for 

Harboes værk lå et enormt arbejde med at samle de mange ord og 

betydninger. Dette arbejde foregik i årene før dampteknologiens 

gennembrud i dansk søfart. Derfor må den moderne læser antage, at 

den begrebsverden, der afspejles i ordbogen, snarere griber tilbage til 

det 18. århundrede end foregriber det 20. Det er heldigt, at det for-

holder sig således, eftersom de øvrige marineordbøger, der findes fra 

perioden, primært beskriver tekniske fænomener og ikke giver et så 

generelt billede, som Harboe. 

 

2.1.4. Forskellige fremstillinger 

H.D. Lind (1847-1924) udgav i 1882 det til dato mest udtømmende 

værk om Nyboder.16 Selvom der kun henvises meget overordnet til 

kilder og litteratur, er der mange interessante og relevante oplysnin-

ger om Søetatens personel og mandskabets forhold i den behandlede 

periode. En svaghed ved bogen er, at den i vid udstrækning bygger 

på overlevering fra forfatterens far, krigsraad H.W. Lind, i form af et 

nu forsvundet manuskript, hvilket dog ikke synes at svække bogens 

værdi som overordnet skildring af kulturhistoriske forhold.17 Særlig 

afsnittene om skolevæsen og kapitlet om slutningen af det attende 

århundrede har været anvendt. Selvom bogen specifikt handler om 

                                                           
15  Harboe, Marine-Ordbog, Kbh. 1839 s. 14. 
16  Lind, H.D. Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid, Kbh. 1882. 
17  Lind 1882, forordet. 
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Nyboder, beskæftiger forfatteren sig også med Nyboders beboere og 

deres tjenesteforhold gennem århundrederne. Derfor kan bogen i høj 

grad ses som en bred kulturhistorisk skildring af Søetatens historie. 

Janus Sørensens bog om søunderofficerernes historie fra 1958 byg-

ger hovedsageligt på trykte kilder, men enkelte steder henvises til 

arkivalier.18 Bogen rummer en del oplysninger om de i øvrigt i no-

gen grad oversete underofficerer. Overkanoner P. Andersens bog om 

Søartilleriets historie fra 1909 lader til at have inspireret Sørensen, og 

er et af de få ældre værker, hvor der findes mere detaljerede beskri-

velser af underofficerers og det underordnede personels forhold.19 

Også dette værk er mangelfuldt hvad angår henvisninger. 

Christian Ellings doktordisputats Holmens Bygningshistorie er ho-

vedværket om Søetatens bygninger gennem århundrederne, men 

kommer kun lejlighedsvis ind på personellets forhold og kulturhi-

storie.20 Men historien om bygningerne er jo også historien om de 

rammer, Søetatens personel færdedes i. Dette værk er udførligt an-

noteret og må stadig i dag anses for at holde en høj akademisk stan-

dard. 

Museumsdirektør Finn Askgaards artikel ”Til Orlogs” i det kul-

turhistoriske samleværk Dagligliv i Danmark 1720-1790 giver en 

overordnet fremstilling af periodens mandskabsforhold om bord på 

de danske orlogsskibe.21 Denne fremstilling er blandt de ganske få, 

der har beskæftiget sig mere indgående med det menige mandskabs 

                                                           
18  Sørensen, Janus, Bidrag til Søunderofficerernes og Flaadens Underofficerssko-

lers Historie, Kbh. 1958. 
19  Andersen, P. Bidrag til Søartilleriets Historie, Kbh. 1909. 
20  Elling, Chr. Holmens Bygningshistorie, Kbh. 1933. 
21  Steensberg, Axel, red. Dagligliv i Danmark i det 17. og 18. århundrede, 

1720-1790, Kbh. 1971. 
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forhold, men er desværre uden henvisninger, idet den indgår i et 

bredt formidlende værk. 

Kommandørkaptajn E. Borg udgav i 1974 det til dato eneste værk 

om danske marineuniformer.22 Den historisk interesserede søofficer 

præsenterede de forskellige rangklassers uniformer i hierarkisk ræk-

kefølge, hvorved der opstår en uheldig opsplitning i den kronologi-

ske rækkefølge, hvilket gør det svært at følge den overordnede histo-

riske udvikling. Imidlertid har værket mange konkrete henvisninger 

til de forskellige relevante resolutioner og forordninger. 

En antologi om det danske linieskib HOLSTEN (1772-1814) er i 

dansk sammenhæng det hidtil eneste forsøg på at anlægge en histo-

risk helhedsbetragtning på et dansk orlogsskib.23 I bogen anskues 

skibet både fra en administrativ, teknologisk og kulturhistorisk vin-

kel. I forhold til nærværende afhandling har særlig afsnittet om livet 

om bord af Ole Ventegodt været anvendt. Ventegodt synes at have 

været inspireret af Askgaards ovennævnte artikel. Dette afsnit har 

ligheder med kapitel 7 i nærværende afhandling om skibets hierarki 

og har da også været en inspiration. Imidlertid har der her i nærvæ-

rende afhandling været lejlighed til at gennemgå de enkelte mand-

skabsgrupper og deres organisation langt nøjere end Ventegodt 

kunne. Ligheden skyldes også, at Ventegodts afsnit ligesom denne 

afhandling støtter sig til strukturen i Søkrigsartiklerne fra 1752.  

                                                           
22  Borg, Erik., Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, Kbh. 

1974. 
23  Frantzen, Ole L. red. Linieskibet Holsten 1772-1814, Marinehistoriske 

Skrifter nr. 21, Marinehistorisk Selskab 1988. 
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Karsten Skjold Petersen skrev i 2000 ph.d.-afhandlingen Geworbne 

Krigskarle – Hvervede soldater i Danmark 1774-1803.24 Denne afhand-

ling beskæftiger sig indgående med personelforhold i Landetaten, og 

er således en nær parallel til denne afhandling og har da også tjent 

som inspirationskilde. 

 

2.1.5. Tidsskrifter 

En gennemgang af de førende danske tidsskrifter for historieforsk-

ning viser, at der blandt faghistorikere kun har været meget ringe 

interesse for dansk marinehistorie. Et par relevante artikler skal dog 

fremhæves. Historikeren Lars Struwe har i Historisk Tidsskrift i artik-

len ”Soldater er også mennesker. Om forskningen i dansk 1700-tals 

militærhistorie og ”new military history” påpeget, at forskningen i 

dansk militærhistorie først i de senere år er begyndt at blomstre op.25 

En pointe, der er særlig vigtig for nærværende afhandling, er, at 

Struwe påpeger, hvordan der i den eksisterende forskning med få 

undtagelser har manglet en sammenligning af dansk og international 

forskning i periodens militærhistorie. Erik Reske-Nielsens artikel i 

Jyske Samlinger, ”Nationale og sociale forhold i søofficerskorpset 

1660-1919” tager udgangspunkt i Topsøe-Jensen og Marquards per-

sonalhistoriske værk og er et væsentligt bidrag til forståelsen af søof-

ficerskorpset som gruppe.26 Denne artikel er et egentligt videnskabe-

                                                           
24  Petersen, Karsten Skjold, Geworbne Krigskarle – Hvervede soldater i Dan-

mark 1774-1803, Institut for Historie, Kbh. Universitet 2000 – 2002 udgi-

vet under samme navn på Museum Tusculanums Forlag. 
25  Struwe, Lars B., ”Soldater er også mennesker. Om forskningen i dansk 

1700-tals militærhistorie og ”new military history” i Historisk Tidsskrift 

bd. 103 hæfte 2 s. 384ff, Kbh. 2003. 
26  Reske-Nielsen, Erik, Nationale og sociale forhold i søofficerskorpset 

1660-1919, i Jyske Samlinger, Udgivet af Jysk Selskab for Historie, Sprog 
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ligt arbejde, hvilket hører til undtagelserne i den ældre litteratur om 

Søetatens historie.  

Der er i Danmark to tidsskrifter, der beskæftiger sig med marine-

historie. Det er dels Tidsskrift for Søvæsen, som under forskellige nav-

ne er udkommet siden 1827, og Marinehistorisk Tidsskrift, der udgives 

af Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab, og er udkommet 

siden 1967. Mens Tidsskrift for Søvæsen traditionelt kun har indeholdt 

artikler skrevet af søofficer til søofficerer, så er der i Marinehistorisk 

Tidsskrift tradition for at artiklerne er skrevet af faghistorikere eller 

interesserede amatører. Kvaliteten i begge tidsskrifters indhold har 

været svingende gennem tiderne. I Marinehistorisk Tidsskrift har der 

dog gennem årene været bragt en række relevante artikler. Her skal 

særlig nævnes historikeren Frank Allan Rasmussen, der har behand-

let dels håndværkernes forhold på Holmen i 1700-tallet, dels den 

teknisk-videnskabelige uddannelse af søofficerer. Også i Statens 

Arkivers tidsskrift Siden Saxo findes der forskellige artikler om dansk 

marinehistorie. Her skal særlig nævnes Birte Hjorths artikel om or-

logsskibet MØENs rejse til Vestindien i 1759.27 

En artikel af den historiestuderende Lars Nilsson i Marinehistorisk 

Tidsskrift har bidraget til at nuancere opfattelsen af den danske flådes 

udvikling og styrkemål i 1700-tallet.28 Den hviler på en BA-

afhandling, skrevet under vejledning af professor Ole Feldbæk og 

viser bl.a., at der stadig er ny viden at hente ved at konfrontere sven-

                                                                                                                           

og Litteratur, ny række, 1. bd. Red. Vagn Dybdahl, Universitetsforlaget i 

Aarhus 1950-52. 
27  Hjorth, Birte, Fregatten Møens skæbnesvangre rejse til Vestindien, i 

Siden Saxo nr. 3, 1998 s. 39ff. 
28  Nilsson Lars, Den danske flåde i 1700-tallet – en ny vinkel, Marinehisto-

risk Tidsskrift nr. 1, 2004 s.3ff. 
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skeren Jan Gletes forskningsresultater (nævnt nedenfor) med de 

danske flådeplaner i 1700-tallet. 

 

2.1.6. Specialeafhandlinger 

Som nævnt i indledningen skrev jeg selv speciale om Søkadetaka-

demiet i oplysningstiden i 2001. Der er skrevet enkelte andre specia-

leafhandlinger om Søetatens historie, som her skal nævnes. Hans 

Jeppesen skrev i 1972 speciale i historie ved Københavns Universitet 

om Søenrolleringen.29 I specialet gav han en fin fremstilling af forlø-

bet omkring nyindretningen af søenrolleringen i 1770, men det lå 

ikke inden for specialets sigte at undersøge, hvilken rolle de enrolle-

rede spillede på Søetatens skibe og landetablissementer.  

Erik Borrings speciale i historie ved Københavns Universitet fra 

1998, Livet om bord – Danske orlogstogter til Vestindien 1755-1807, står 

til dato som det mest gennemarbejdede studie af mandskabsforhold 

i den danske orlogsflåde i 1700-tallet.30 Hans undersøgelse bygger på 

bevarede protokoller og andet materiale fra fire togter til Vestindien 

i perioden 1759-1804. Specialet gennemgår mange af de samme te-

maer, der behandles i nærværende afhandling, og særligt skal frem-

hæves de centrale afsnit om sygdom og sundhed om bord som væ-

sentlige for vores viden om dette vigtige emne. 

Hans Kruse Rasmussens specialeafhandling om Søetatens hånd-

værkere i perioden 1720-1814 rummer en række analyser af Holmens 

håndværkerstoks organisering, uddannelse og arbejdsforhold i den 

                                                           
29  Jeppesen, Hans, Søenrolleringen 1770-1802, speciale i historie ved Køben-

havns Universitet, 1972.  
30  Borring, Erik, Livet om bord – Danske orlogstogter til Vestindien 1755-1807, 

upubliceret speciale i historie ved Københavns Universitet 1998. 
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behandlede periode.31 Specialet rummer gode og præcise henvisnin-

ger til det store kildemateriale i Søetatens Arkiv på Rigsarkivet. 

Rasmussens speciale rummer desværre ikke meget nyt i forhold til, 

hvad man generelt kan læse i tidligere oversigtsværker som f.eks. 

Schultz’ og Gardes. 

2.2. Udenlandsk litteratur og forskning 

2.2.1. Storbritannien 

The Wooden World, An anatomy of the Georgian Navy af N.A.M. Rodger 

var min egentlige inspiration til at skrive denne afhandling.32 Bogen 

øser af et righoldigt kildemateriale til den britiske Royal Navy’s soci-

ale historie under Syvårskrigen i midten af 1700-tallet. The Wooden 

World udspringer af en lang britisk tradition for at skrive om livet 

om bord på Royal Navy’s skibe i sejlskibenes guldalder.33 Imidlertid 

vendte Rodger sin interesse mod midten af 1700-tallet, hvor flertallet 

af de større værker af denne art har fokuseret på årtierne omkring år 

1800 – Nelsons tidsalder.  Det er således karakteristisk, at Michael 

Lewis’ klassiske værk om den britiske flådes sociale historie omfatter 

perioden 1793-1815.34 Brian Laverys mange fornemt illustrerede 

bøger om Royal Navy fortsætter traditionen for forskning i Nelsons 

                                                           
31  Rasmussen, Hans Kruse, Søetatens Håndværkere 1720-1814, upubliceret 

speciale ved Københavns Universitet 2005. 
32  Rodger, N.A.M. The Wooden World, An anatomy of the Georgian Navy, 

Fontana Press, 1986. 
33  Se f.eks. Masefield, John, Sea Life in Nelson’s Navy, London, 1905 eller 

Pope, Dudley, Life in Nelson’s Navy. Allen & Unwin Ltd. London 1981. 
34  Lewis, Michael, A Social History of the Navy 1793-1815, Chatham Publish-

ing 1960. 
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periode.35 Professor Rodger har i en lang række andre værker og 

artikler beskæftiget sig indgående med alle aspekter af Royal Navy’s 

historie, sidst i et stort oversigtsværk om den britiske flådes histo-

rie.36 Et enkelt væsentligt værk har dog mere indgående beskæftiget 

sig med organisationen af den britiske flåde i første halvdel af 1700-

tallet.37 

 

2.2.2. Frankrig 

Jean Boudriots firebinds storværk om et ideelt 74-kanonersskib fra 

ca. 1780 er fremragende baggrundslæsning og de mange illustratio-

ner giver et meget detaljeret indblik i, hvordan den materielle kultur 

om bord på et orlogsskib i 1700-tallet kunne se ud.38 Imidlertid er 

forfatteren ikke faghistoriker men arkitekt, og værket er desværre 

meget ringe annoteret. 

Den canadiske professor James Pritchards bog om Louis d. 15.s 

flåde i perioden 1748-62 har været meget inspirerende for mig. 39 

Den beskæftiger sig primært med den franske flådes organisation og 

administration og ikke så meget med personelforhold. Alligevel 

giver bogen en forståelse for de store forskelle, der var imellem den 

                                                           
35  Se f.eks. Lavery, Brian, Nelson’s Navy: Ships, Men and Organization, 1793-

1815, Conway Maritime, 2000. 
36  Rodger, N.A.M., Trebindsværket A Naval History of Britain, hvoraf fo-

reløbig er udkommet Safeguard of the Sea, 1997 (om perioden 660-1649) 

og The Command of the Ocean, 2004 (om perioden 1649-1815), Penguin 

Press. 
37  Baugh, Daniel A., Naval Administration 1715-1750, Navy Records Society, 

London 1977. 
38  Boudriot, Jean, The 74 Gun Ship, vol 1-4, Naval Institute Press, 1986. 
39  Pritchard, James, Louis XV’s Navy 1748-1762 A Study of Organization and 

Administration, Mc.Gill-Queen’s University Press, 2009. 
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danske og franske flåde, selvom den franske flåde på mange måder 

var et forbillede for den danske.  

 

2.2.3. Sverige 

Svenska Flottans Historia udkom i 1942 som et pragtfuldt stor-

værk.40 De mange fine illustrationer og den fornemme opsætning 

kan imidlertid ikke skjule, at det ikke er et akademisk værk. Det blev 

skrevet af en større gruppe interesserede søofficerer, men enkelte 

akademikere var også med. Værket er kronologisk og tematisk op-

bygget, så der dels berettes om slag og aktioner men dels også findes 

afsnit, der behandler emner som sygdom og forplejning og livet om 

bord generelt. Jeg har i mit arbejde anvendt værkets andet bind, der 

dækker perioden 1680-1814. 

C.A. Gyllengranath skrev i 1840 et tobindsværk, der på mange 

måder minder om Gardes danske søkrigshistorie.41 Det er desværre 

meget mindre gennemarbejdet, og det er meget usikkert, om forfat-

teren har fået samtlige detaljer med. Men som en overordnet, krono-

logisk gennemgang af den svenske flådes aktiviteter er det et ud-

mærket oversigtsværk. I værket findes spredte oplysninger om per-

sonelforhold. 

Den svenske flåde har også et personalhistorisk værk om søoffice-

rer, svarende til Topsøe-Jensen og Marquards om danske officerer.42 

Værket dækker kun perioden 1700-1799, og er tilsyneladende ikke 

helt så komplet som det danske værk, da udnævnelsen af svenske 

                                                           
40  Lybeck, Otto, et. al. Svenska Flottans Historia, Malmö 1942. 
41  Gyllengranath, C.A. Sveriges Sjökrigshistoria i sammandrag bd. 1-2. 

Carlskrona 1840. 
42  Börjesson, Hjalmar, Biografiska Anteckningar om Örlogsflottans Officerare 

1700-1799, Stockholm 1942. 
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søofficerer fandt sted på en mindre centraliseret vis end i den danske 

Søetat. 

Karlskronavarvets Historia, som udkom i 1993 skrevet af faghistori-

kere på baggrund af ny forskning, er et fremragende sammenlig-

ningsgrundlag i forhold til min undersøgelse af Holmen som ar-

bejdsplads.43 Professor Jan Glete fra Stockholms Universitet var en af 

forfatterne, og han udgav samme år værket Navies and Nations, hvori 

han bearbejdede oplysninger om budgetter, tonnage, antal kanoner 

og bemanding i de forskellige europæiske flåder i perioden.44 Dette 

værk er en vigtig referenceramme, men rummer ikke mange oplys-

ninger om personelforhold. 

Et nyt populærhistorisk værk af amatørhistorikeren Claes Bernes, 

Segelfartygens Tid, giver en bred, kulturhistorisk skildring af forhol-

dene for menige søfolk i 1700- og 1800-tallets svenske flåde.45 Selvom 

bogen ikke er skrevet af en faghistoriker, så hviler den alligevel på 

grundig forskning, og har tjent som et godt udgangspunkt for sam-

menligninger af personelforhold i henholdsvis den svenske og dan-

ske flåde. 

 

2.2.4 Norge 

Norge og de norske søfolk spillede en stor rolle for den danske Søe-

tat i 1700-tallet. Der har dog fra norsk side ikke været den store tradi-

tion i at forske i ”fællesflåden” og dens historie. Når bort ses fra den 

store interesse for primært Tordenskiold og i mindre grad Iver Huit-

                                                           
43  Norberg, Erik, red. Karlskronavarvets Historia bd. 1-2, Karlskrona 1993. 
44  Glete, Jan, Navies and Nations, Warships, Navies and State Building in Eu-

rope and America 1500-1800, vol. 1-2, Stockholm 1993. 
45  Bernes, Claes, Segelfartygens Tid, Stockholm 2008. 
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feldt, så er der ikke skrevet meget om 1700-tallets Søetat set fra et 

norsk perspektiv. 

Søofficeren Olav Bergersens forfatterskab er ikke til at komme 

uden om.46 Hans monumentale værk om fællesflådens historie fra 

1630-1710 er et vigtigt bidrag til forståelsen af den tidlige enevældes 

flåde.47 Men hans kendteste værk er den kontroversielle biografi om 

Tordenskiold.48 Et gennemgående træk i forfatterskabet er de stærkt 

nationale tolkninger, der oftest faldt ud til norsk fordel. Den stærke 

betoning af modsætningerne mellem dansk og norsk genfindes i de 

diskussioner, der udspandt sig i 1850’erne i forskellige danske og 

norske tidsskrifter om antallet af norske matroser i fællesflåden.49  

Særlig kommandør og mangeårige chef for marinemuseet i Hor-

ten, kommandør T.K. Olafsen, har vist stor interesse for flådens hi-

storie og mandskabets kår i sejlskibsperioden og beskrevet disse i en 

række skrifter og artikler. Desværre var Olafsen ikke faghistoriker, 

og hans arbejde er meget mangelfuldt annoteret. Ikke desto mindre 

har han tydeligvis været i mange primære kilder, ikke mindst til 

historien omkring basen i Frederiksværn, der oprettedes i 1750.50 

                                                           
46  Jf. C. O Bøggild Andersens anmeldelse i Historie, Jyske Samlinger, Ny 

række 3 (1954-1956) s. 195ff. 
47  Bergersen, Olav, Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt bd. I-II, Trondheim 

1953. 
48  Bergersen, Olav, Viceadmiral Tordenskiold, bd. I-II, Trondheim 1925. 
49  Se f.eks. Tidsskrift for Søvæsen 1850 s. 337 ”Om Sammensætningen af 

Mandskaberne paa den danske Flaade under Foreningen med Norge”. 
50  Olafsen, T.K. Sjømilitære Korps 1750-1950, Horten 1950. 
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2.3. Forskning og litteratur - sammenfatning 

Af det ovenstående fremgår det, at forskningen i dansk marinehisto-

rie med få undtagelser har været overladt til entusiaster og amatører 

– fortrinsvis pensionerede og tjenestegørende søofficerer. Denne 

forskning hviler i stort omfang på et eneste centralt værk, nemlig 

søofficeren H.G.F. Gardes søkrigshistorier, der blev til på baggrund 

af omfattende studier i Søetatens arkiv i første halvdel af 1800-tallet. 

Gardes arbejde er til dato den primære reference for den, der interes-

serer sig for dansk søkrigshistorie i 1700-tallet. Selvom Gardes arbej-

de efter sin egen tids standard var af høj kvalitet, har det dog sine 

mangler, og det er uheldigt, at der ikke siden er udkommet mere 

vægtige videnskabeligt funderede værker. I det omfang, der er for-

sket i den danske Søetat, har hovedvægten ligget dels på personalhi-

storiske undersøgelser af søofficerer dels på undersøgelser af hånd-

værk og skibbyggeri. Der er i mange år ikke udkommet seriøse un-

dersøgelser af centrale elementer af Søetatens historie.  Ligesom i 

Danmark er også norsk og svensk forskning præget af amatørhisto-

rikere med marinebaggrund, hvis resultater har været af svingende 

kvalitet. 

Manglen på kvalificeret forskning i den danske Søetats historie 

bliver så meget desto mere påfaldende, når man ser på, hvad der er 

udkommet af international forskning på området. Den internationale 

forskning viser, at der er et stort potentiale i de forskellige mariners 

historie. Særlig den britiske tradition for socialhistoriske undersøgel-

ser af såvel officerer som menige er inspirerende. 
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3. Kapitel 

Kildemateriale 
 

Der findes righoldige både trykte og arkivalske kilder til Søetatens 

historie. Det trykte materiale er primært plakater, forordninger og 

krigsartikler. Arkivmaterialet findes primært på Rigsarkivet, men 

også Orlogsmuseet, Marinemuseet i Horten og Det Kgl. Biblioteks 

håndskriftssamling har vist sig at rumme relevante arkivalier. Mari-

nens Bibliotek har en righoldig samling af arkivalier, hvoraf særlig 

skal fremhæves admiral Winterfeldts manuskripter. Uheldigvis har 

forsvaret valgt at nedlægge Marinens Bibliotek i 2010 og overføre 

samlingen til en ny institution kaldet Forsvarets Bibliotek på Kastel-

let. Det er mit håb, at mine henvisninger alligevel vil kunne bruges, 

når et nyt samlet søgesystem i det nye bibliotek kommer i stand. 

3.1. Søkrigsartikelsbrevet og Krigsartikelsbrevet for 

Landtjenesten ved Søe-Etaten 

De to krigsartikelsbreve fra 1752-56 og de tidligere udgaver af sø-

krigsartiklerne har på godt og ondt dannet ramme om livet i Søeta-

ten i den behandlede periode.51 Derfor er de et centralt omdrejnings-

punkt i nærværende afhandling, ligesom de er hyppigt citeret i den 

øvrige forskning om Søetaten. Det er kun auditør G.B. Pürschel, der 

                                                           
51  KONG FRIDERICH DEN FEMTES Söe=Krigs=Artikels=Brev, Kbh. 1752 

(herefter i noterne forkortet SKA 1752) Kong Frideric den Femtes Krigs-

Artikels-Brev for Land Tjenesten ved Søe Etaten, Kbh. 1756 (herefter i noter-

ne forkortet KALTS 1756). 
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tidligere har forsøgt at give en mere udførlig redegørelse for søkrigs-

artiklerne og deres historie.52  

3.2. Marinekalendere 

Søetaten udgav årligt en ”Marin-Calender”, som ud over en lille 

lommekalender rummede en oversigt over samtlige tjenestegørende 

søofficerer og deres rang. Disse kalendere findes bevaret på Mari-

nens Bibliotek. Desværre er ikke samtlige kalendere bevaret, men fra 

1748 og frem er samlingen komplet. Den giver mulighed for at un-

dersøge udviklingen i søofficerskorpsets omfang og sammensæt-

ning. 

3.3. Gregers Haxthausens notesbog  

I 1766 udnævntes grev Gregers Haxthausen (1732-1802) til civil 

kommitteret i det nyoprettede General-Commissariat for Søetaten. 

Denne pligtopfyldende og grundige embedsmand kom fra en bag-

grund i diplomatiet og havde således ikke det store forhåndskend-

skab til Søetatens indretning.  I Struensees periode blev han bedt om 

at fremsætte forslag om en ny og forbedret indretning af Søetatens 

ledelse. For at være så velforberedt på denne opgave som muligt fik 

han udfærdiget et manuskript på 153 tætskrevne sider med en kom-

plet oversigt over de forskellige af Søetatens instansers historie så 

langt tilbage, som det var muligt.53 Dette manuskript rummer et 

væld af interessante oplysninger om Søetatens indretning i sidste 

halvdel af 1700-tallet. Især skal fremhæves, at der i manuskriptet er 

gengivet en række utrykte reglementer vedr. mandskab og materiel, 

der var gældende på Haxthausens tid, ligesom en liste over samtlige 

                                                           
52  Steensen 1974 bd. 1,  s. 308ff. 
53  KB, NKS 782, 4o. 
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løntakster for Søetatens personel er vigtig for nærværende afhand-

ling.54 Da greven afskedigedes i forbindelse med Struensees fald, 

beholdt han manuskriptet, og det findes derfor blandt private hånd-

skrifter i det Kgl. Biblioteks Håndskriftssamling. 

Et manuskript med tilsvarende oplysninger findes også i det Kgl. 

Biblioteks Håndskriftssamling.55 Det er anonymt, men der er en del 

ligheder med det ovennævnte manuskript. Også dette håndskrift 

daterer sig til perioden fra ca. 1760 til 1771. Det er muligt, at det også 

knytter sig til Søetatens General-Commissariats arbejde. Ligeledes er 

en anonym oversigt over Admiralitetets og Søetatens personale i 

1770-71 bevaret i Håndskriftssamlingen.56 

3.4. Dagbøger og levnedsskildringer 

De mere subjektive kilder til Søetatens historie i den behandlede 

periode skal man finde i dagbøger og levnedsbeskrivelser. Det er to 

ret forskellige genrer med hver deres kildekritiske problemer. Dag-

bøgerne er ikke altid ”rene” dagbøger, men kan også bestå af en 

senere sammenskrivning af forskellige notater, som det for eksempel 

er tilfældet med Peter Schiønnings journal, som er omtalt nedenfor. 

Dette kan meget vel have medført, at der kom en del efterrationalise-

ringer med. I andre tilfælde er dagbøgerne utvivlsomt ført umiddel-

bart i forbindelse med de begivenheder, der skildres i dem. Men her 

kan der mangle overblik og forståelse for den sammenhæng, begi-

venhederne var en del af. Levnedsskildringerne er en helt anden 

genre, der dækker over ganske store forskelligheder. De kan være 

helt korte, som Rønnebys og Gaases, men i reglen er de ofte ganske 

                                                           
54  Ibid., s. 133. 
55  KB, NKS 4494, 4o. 
56  KB, NKS 199, 8o. 
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lange. Ingen af de ovennævnte dagbøger har været skrevet med 

henblik på udgivelse, og i de tilfælde, hvor de er blevet udgivet, er 

det først sket længe efter forfatterens død. 

 

3.4.1. Peter Schiønnings dagbøger 

Søofficeren Peter Schiønnings dagbøger (eller journal som han selv 

kaldte dem) og arkiv er en hovedkilde til nærværende afhandling, 

hvorfor kilderne til hans liv og hans karriere skal beskrives nærmere 

i det følgende. Schiønning førte dagbog allerede fra sin barndom og 

op i sin høje alderdom.57 Yderligere arbejdede Schiønning med stor 

energi på at bevare så mange breve, manuskripter og andre papirer 

fra sin egen og familiens historie som muligt. Dermed giver hans 

efterladte arkiv, der i dag befinder sig på det Kgl. Biblioteks Hånd-

skriftssamling, et usædvanligt og næsten totalt indblik i denne ene 

søofficers karriere og hele verdensforståelse. Ud over hans otte bind 

store dagbog rummer samlingen 50 bind ”strøtanker” eller ”Pensées 

Detachèes”, som fylder i alt 50 bind – over 20.000 tætskrevne sider. 

Schiønning skrev strøtanker ned fra 1764 og til sin død i 1813. Nogle af 

disse bind er specifikt dedikeret til strøtanker eller essays om Søeta-

ten og er dermed en væsentlig kilde for nærværende afhandling.58 

Yderligere rummer Schiønnings efterladenskaber regnskaber og 

budgetter med værdifulde oplysninger om hans privatøkonomi og 

indtægter og udgifter som søofficer. Det er vigtigt at erindre, at den 

uddannelse, som Schiønning modtog på Søkadetakademiet, satte ham i 

stand til at reflektere over sin samtid på et kvalificeret niveau. Det giver 

                                                           
57  For en generel præsentation af Schiønning og hans samling se Seerup, 

Jakob, Peter Schiønning, søofficer og dagbogsskriver, Personalhistorisk 

Tidsskrift nr. 2, 2005 s. 173ff. 
58  KB, Schiøn. 57 og 61, 4o. 
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hans efterladte breve, manuskripter og dagbogsoptegnelser en særlig 

værdi. Derudover bragte hans karriere ham rundt til mange forskellige 

slags opgaver i Søetaten og i kontakt med samtlige søofficerer i sin genera-

tion, hvilket gør ham til en god kilde til hele Søetatens virke i perioden 

1746-1782.
59

  

Schiønnings tjeneste vekslede 

mellem landtjeneste og kortere 

udkommandoer med forskelli-

ge skibe. I 1780 blev han beor-

dret til at føre fregatten BORN-

HOLM til Dansk Vestindien, hvor 

han den 28. december 1780 mød-

te sin skæbne i form af tre britiske 

kaperfregatter. Ved list og opvis-

ning af stor overmagt lykkedes det 

de tre fregatter at opsnappe samt-

lige ti skibe i Schiønnings konvoj. 

Da Schiønning kom hjem, og ryg-

terne om begivenheden var ilet i 

forvejen, blev han stillet for en 

krigsret som endte med, at 

Schiønning blev kasseret som 

uværdig til Hans Majestæts tjene-

ste.
60

  

                                                           
59  For øvrige biografiske oplysninger om danske søofficerer i perioden se 

Topsøe jensen, T.A. og E. Marquard, Officerer i den dansk-norske Søetat 

1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932, Kbh. 1935. 
60  KB, Schiøn. 12. 4o journal for 8. november 1781. 

Figur 1: Peter Schiønning (1732-1813) 

malet 1760 af Johan Hörner. Han er 

iført Søetatens  blå uniform, indført 

1755. Hans efterladte arkiv er en central 

kilde til Søetatens historie i 1700-tallet. 
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Schiønning fortsatte med at føre dagbog og reflektere over bl.a. sit 

liv i Søetaten. Det skal dog bemærkes, at de af hans refleksioner over 

Søetaten, der er skrevet efter 1781, ganske vist afspejler en bitterhed 

over hans skæbne, men at størstedelen af hans skrifter om dette em-

ne er blevet til før han blev kasseret. Ud over dagbogen er Schiøn-

nings seks bind med et ca. 2500 siders manuskript til en håndbog i 

praktisk sømandskab et uhyre vigtigt kildeskrift til den daglige 

praksis om bord på Søetatens skibe i 1700-tallet.61 Der findes ingen 

tilsvarende manuskripter eller værker fra noget lands flåde i den 

behandlede periode, og betydningen af Schiønnings håndbog for 

forståelsen af periodens praksis om bord på sejlkrigsskibe kan næp-

pe overvurderes, selvom materialet endnu ikke er fuldstændig un-

dersøgt og bearbejdet.62 

 

3.4.2. Winterfeldts dagbøger 

Søofficeren Jørgen Balthazar Winterfeldts (1732-1821) efterladte pa-

pirer findes i dag på Marinens Bibliotek. Det drejer sig om en del 

skibsjournaler og en samling af almanakker med dagbogsnotater fra 

perioden 1752-1780. Rækken dækker altså ikke hele Winterfeldts liv 

og karriere, og der er da også enkelte kronologiske huller i rækken. 

Men ikke desto mindre er det en spændende kilde til søofficersliv i 

1700-tallet. Winterfeldt var jævnaldrende med Peter Schiønning, og 

de to kendte også hinanden. I modsætning til Schiønnings meget 

nøgterne dagbøger er Winterfeldts almanakker en blanding af skrib-

lerier af religiøs og filosofisk karakter, afbrudt af længere, sammen-

                                                           
61  KB, Schiøn. 41-46 4o, Haandbog i Practisk Søe-Mandskab. 
62  Seerup, Jakob, Søetatens flagføring i 1700-tallet – Vimpel, flag og gøs, 

stander, fløj og vager, Marinehistorisk Tidsskrift nr. 4, 2009 bygger på ud-

drag af manuskriptet. 
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hængende beskrivelser af f.eks. togter eller større begivenheder. 

Winterfeldts dagbøger er med deres mange udstregninger og klad-

deagtige karakter helt klart ikke redigeret og sammenskrevet som 

Schiønnings journal. Dagbogen er ikke helt ukendt, og dele af den 

blev udgivet i Tidsskrift for Søvæsen i 1901, men er aldrig blevet 

videnskabeligt bearbejdet.63 

 

3.4.3. Videnskabsmanden von Havens dagbog 

Videnskabsmanden Frederik Christian von Havens rejsejournal fra 

Den Arabiske Rejse 1760-1763 er en uventet rig kilde til dagliglivet 

om bord på Søetatens skibe. På rejsen førte han en omfattende og grun-

dig rejsejournal. Og i modsætning til sine rejsefæller skrev han også 

noget om sine oplevelser om bord på orlogsskibet GRØNLAND, 

som gruppen samlet skulle være rejst med til Middelhavet. Uheldig-

vis for von Haven var det en særdeles ubehagelig sørejse, og han 

valgte til sidst at rejse over land til Middelhavet, da skibet efter for-

gæves at have søgt ud i Atlanten for tredje gang returnerede med 

ekspeditionens deltagere til Helsingør. Inden von Haven gik fra bor-

de, havde han dog grundigt beskrevet hverdagen på skibet, og han 

præsenterer læseren for både kaptajnens hund, duellerende søoffice-

rer og tørstige matroser under natarbejde ved krudtvendingen. Alt 

sammen ting, som man ellers ikke får noget at vide om hos f.eks. 

Peter Schiønning, sikkert fordi de rutiner og skikke, han beskrev, var 

hverdagsagtige for Schiønning, men eksotiske for landkrabben von 

Haven. Dagbogen opbevares i Det Kgl. Biblioteks Håndskriftssam-

                                                           
63  Af en Søofficers Dagbog fra det 18. Aarhundrede, udg. af kaptajnløjt-

nant V. Jørgensen i Tidsskrift for Søvæsen 72. Aargang, Kbh. 1901 s. 595ff. 
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ling og blev i 2006 publiceret i et fornemt videnskabeligt gennemar-

bejdet værk.64 

 

3.4.4. Øvrige dagbøger 

En anden både usædvanlig og sjælden dagbog giver et indblik i livet 

blandt den menige besætning. Den er ført under Store Nordiske Krig 

af en menig norsk matros ved navn Niels Trosner og udgivet i ud-

drag i Norge i 1923.65 Dagbogen er oven i købet krydret med små 

illustrative tegneserier og giver et helt unikt indblik i livet om bord. 

Man ved i øvrigt stort set intet om forfatteren, og det er uklart, hvor-

for eller til hvem han skrev. Originalen er bevaret i Riksarkivet i 

Norge. 

På det norske marinemuseum i Horten opbevares en række opteg-

nelser og journaler, ført af viceadmiral Carl Frederik Zimmer (1702-

1774) i perioden 1717-57, materialet er delvist udgivet i 1927.66 Jeg 

har selv været i Horten og gennemgået de originale arkivalier og 

fundet enkelte nye oplysninger i Zimmers eksemplar af orlogsskibet 

FYENS skibsjournal fra 1755.67 

En endnu uudgivet dagbogskilde er præsten Diderich Topps dag-

bog fra et togt til Middelhavet med orlogsskibet ISLAND i 1757-58. 

Topp beskrev naturligvis de eksotiske miljøer, han mødte i Konstan-

tinopel, Livorno og på Malta. Men han giver også nogle glimt af 

                                                           
64  Haslund, Anne, red. Min Sundheds Forliis, Frederik Christian von Havens 

Rejsejournal fra den Arabiske Rejse 1760-63”, Forlaget Vandkunsten, Kbh. 

2006. 
65  Tank, Roar, udg. Tordenskiolds Matros, Dagbok ført av en norsk matros paa 

den dansk-norske flaate 1710-1714, Kristiania, 1923. 
66  Zimmer, A., Av Viceadmiral Frederik Zimmers Optegnelser 1717-1756, Hor-

ten, 1927. 
67  Marinemuseet i Horten, mus. nr. MMU.903795, FYENs skibsjournal. 
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hverdagen om bord. Denne dagbog ser ud til at være indskrevet 

efter en kladde, idet den fremstår meget ren for rettelser og udstreg-

ninger. Af ukendte grunde er den blevet bevaret i Søetatens Arkiv 

sammen med skibets skibsjournal.68 Også præsten Hugo Hjorthøy 

førte dagbog ved et togt til Algier i 1770. Denne dagbog er udgivet i 

uddrag.69 

Overkirurgen T.C. Mangor førte som 23-årig dagbog på et togt 

med fregatten FREYA til Vestindien i 1798-99. Denne dagbog har 

været genstand for grundige studier i Erik Borrings speciale.70 Sidst 

skal nævnes, at der foreligger en fin beskrivelse af forholdene på 

Holmen og generelt i Søetaten i den franske kaptajn de Follignys 

optegnelser fra et besøg i København i 1739.71 Det er sjældent, at 

sådanne udenlandske optegnelser er kendt og oversat, men den 

oversatte udgivelse i Tidsskrift for Søvæsen er kyndigt foretaget af 

bibliografen og litteraten Ehrencron-Müller. 

 

3.4.5. Levnedsbeskrivelser 

Bøsseskytterne Jón Olafssons og Arni Magnussons levnedsskildrin-

ger fra henholdsvis 1600- og 1700-tallet hører til de mest udførlige 

personlige beretninger om livet i den danske Søetat.72 De to var beg-

                                                           
68  Diderich Topps dagbog fra togt til Konstantinopel, RA, 0008, Marine-

misteriet, Skibsjournaler, ISLAND 1757. 
69  Thrap, D. udg. Provst Hugo Hiorthøys Dagbog paa Togtet til Algier – i 

Udtog, Museum, Tidsskrift for Historie og Geografi, Kbh. 1893, 1. Halvbind 

s. 106ff. 
70  MAB, T.C. Mangors dagbog 1798-99, kopi af håndskrevet manuskript. 
71  Ehrencron-Müller, H. En fransk Søofficers Besøg i København 1739 

artikel i Tidsskrift for Søvæsen 1922. 
72  Jon Olafssons Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV, i Memoi-

rer og Breve, udg. af Julius Clausen og P.F. Rist, Gyldendalske Boghan-



40 

 

ge islændinge, hvilket kan være en forklaring på deres skriftlige 

virksomhed. Intetsteds i kongeriget var der så rig en tradition for 

læsning og skrivning som på Island. Dette gav ikke alene forudsæt-

ninger for at skrive personlige erindringer, men også muligheder for 

arbejde ved Søetaten i København. Netop arbejdet som bøsseskytte 

indebar regnskabsførelse og anden basal viden om regning i måle-

stok, mv. Derfor er det ikke noget tilfælde, at både Olafsson og Mag-

nusson med et århundredes mellemrum begge blev bøsseskytter i 

Søetaten. I nærværende afhandling har især Magnussons levneds-

skildring været anvendt. Den bærer præg af, at forfatteren ikke var 

synderligt tilfreds med sin tjeneste. Han blev snydt, allerede da han 

tegnede kontrakt og blev ansat som bøsseskytte, og han kom i fæng-

sel og måtte arbejde sin straf af på Holmen på grund af sit økonomi-

ske engagement i tjenesten.  Selvom han altså ikke var venligt stemt 

mod etaten, er hans erindringer en fremragende kilde især til det 

daglige liv på Holmen i midten af 1700-tallet. 

Blandt de bevarede privatarkiver på Rigsarkivet findes et meget 

lille ”arkiv” efter Håndværkerne P.I. Gaase og Clement Mogensen 

Rønneby med deres levnedsskildringer.73 Det består af kortfattede 

levnedsskildringer over de to nævnte håndværkere. Gaases skildring 

er helt klart selvoplevet og beretter om følelser og dramatiske hæn-

delser, mens Rønnebys er mere nøgtern og er forfattet af hans søn 

efter hans død. Begge håndværkere modtog Dannebrogordenen, og 

skildringerne er muligvis kladder til de levnedsskildringer, som 

                                                                                                                           

del, Nordiske Forlag Kbh. 1905 og En Islandsk Eventyrer, Arni Magnus-

sons Optegnelser, oversat fra Islandsk af Pall Eggert Olason, nr. 18 i 

Memoirer og Breve, udg. af Julius Clausen og P.F. Rist, Gyldendalske 

Boghandel, Nordiske Forlag Kbh. 1918. 
73  RA, Privatarkiv, nr. 2680, Clement Mogens Clementsen. 
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samtlige modtagere af denne orden skal indlevere til Ordenskapitlet. 

Dette er særdeles interessant og heldigt, idet Ordenskapitlets arkiv 

gik til grunde ved Christiansborgs brand i 1884. 

Matrosen Sophus Waldemar Hansen skrev sin levnedsberetning i 

slutningen af 1800-tallet.74 Hans tjeneste på Holmen og på Søetatens 

skibe i 1840’erne og 50’erne ligger noget sent i forhold til nærværen-

de afhandlings emne. Men den giver alligevel enkelte gode oplys-

ninger især om forholdene på Holmen, som har været relevant for 

analysen. En tilsvarende sømandserindring af Eduard Nikolaj Jensen 

fra samme periode giver også et fint indtryk af livet blandt Holmens 

folk i første halvdel af 1800-tallet.75 Af søofficerer findes også enkelte 

levnedsbeskrivelser.76  

3.5. Søetatens arkiv 

Søetaten har et meget omfattende arkiv i Rigsarkivet. Det er des-

værre meget mangelfuldt registreret, og de forskellige administrative 

ordninger, som etaten har været igennem, har aflejret en noget for-

virrende gruppe af kilder, som det er svært at finde rundt i. Det 

samme kontor kan have protokoller i flere forskellige kildegrupper. 

Der er desværre også en del huller i arkivet, der er opstået ved den 

                                                           
74  Sophus Waldemar Rasmussen, Livserindringer, udg. af Anders Monrad 

Møller, Maritim Kontakt bd. 30, Kbh. 2009. 
75  Jensen, Eduard Nikolaj, Livet i Nyboder og om bord i Flaadens Skibe 1826-

1852, udg. v. H.F. Kiær, København 1956. 
76  Degn, Hans, Friderich Christopher Lÿtken. Søofficers-Liv paa Christian den 

Sjettes Tid, Svundne Tider IV, København 1945, Krabbe, F.M., Geheime-

raad Friderich Michael Krabbes Levnets-Beskrivelse tilligemed nogle derudi 

indrykkede og Skibsbygnings-Videnskaben meest vedkommende anmærkninger 

skrevet af ham selv i Aaret 1791, Kbh. 1793. Kommandør Paludans Ung-

domserindringer, Memoirer og Breve, Kbh. 1967. 
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voldsomme brand, der udbrød på Gammelholm i 1795. Dette ses 

eksempelvis meget tydeligt i gruppen af skibsjournaler, hvor næsten 

samtlige journaler fra 1760’erne og begyndelsen af 1770’erne er væk. 

Det kan heller ikke udelukkes, at en del arkivalier er forsvundet på 

grund af forskellige perioders kassationspraksis. Kriteriet for min 

udvælgelse af kilder til denne afhandling har været, at der skulle se 

ud til at være oplysninger om personelforhold og -organisation i 

papirerne. Det vil sige, at jeg har udeladt de meget omfattende ar-

kivgrupper, der relaterer sig til Holmens værftsfunktion og fra Kon-

struktionskommissionen. Dog har jeg set på en del tegninger af skibe 

og bygninger for at danne mig et indtryk af de fysiske rammer for 

mandskabets arbejde og dagligliv. Søetatens Kort- og Tegningssam-

ling er særdeles righoldig og velbevaret. 

De overordnede oplysninger om større beslutninger, udnævnelser, 

ordrer mv. skal søges i Admiralitetets Kopibog, som må siges at væ-

re en meget central og velbevaret kilde til Søetatens virke i 1700-

tallet.77 Også Admiralitetets indkomne sager er en rig og meget om-

fangsrig kilde til alle former for virksomhed. 78 

I Søkrigskancelliets arkiv findes der også en lille samling af histori-

ske efterretninger, som tilsyneladende er sammenfattet på løse læg 

allerede på et tidspunkt i sidste halvdel af 1700-tallet.79 Disse læg 

rummer en del brugbare oplysninger om f.eks. Holmens skolevæsen 

og andre mindre centrale dele af Søetatens virksomhed.  

Som ovenfor anført er der et stort hul i rækken af bevarede skibs-

journaler, men de mange journaler er alligevel i det væsentlige vel-

bevaret for 1750’erne, hvorfra en del er undersøgt i forbindelse med 

                                                           
77  RA, 510, Admiralitetet, (Søetaten), Generalkopibog 1673-1848. 
78  RA, 510, Admiralitetet, (Søetaten), Indkomne Sager 1672-1848. 
79  RA, Søkrigskancelliet, Historiske Efterretninger. 
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nærværende afhandling.80 Skibsjournalerne har været ført ret ensar-

tet fra skib til skib, og de giver dels oplysninger om sejlads og vejrlig, 

og om hvornår hvilke arbejdsopgaver fandt sted, etc. Der er i en 

række tilfælde bevaret andre protokoller sammen med skibsjourna-

len. Det er f.eks. justits- og kommandoprotokoller, som rummer væ-

sentlige oplysninger om skibets dagligdag og f.eks. mandskabets 

efterladte ejendele i tilfælde af dødsfald om bord. 

Mandskabslister findes desværre ikke systematisk bevaret fra pe-

rioden før 1780.81 Det har dog været muligt at rekonstruere mand-

skabet fra orlogsskibet DITMARSKEN i 1757 ud fra oplysninger i 

skibets kommandoprotokol.82 Der er også fundet enkelte komplette 

lister fra 1769-70.83 

 

3.5.1. Retskilder 

De ovenfor nævnte justitsprotokoller rummer kun ganske få oplys-

ninger om kriminalitet og straf om bord. Ved Søetatens landetablis-

sementer var der også retsinstanser, der til gengæld har aflejret me-

get omfattende arkivmateriale i form af forhør, bilag og domme. Det 

er dels den relativt lille gruppe af krigsretssager, som bl.a. omfatter 

sagen mod Peter Schiønning, dels den meget større gruppe arkivalier 

fra Søetatens Kombinerede Ret.84 Den sidstnævnte giver i et meget 

                                                           
80  RA, 0008, Marineministeriet, 1650-1969, Skibsjournaler. 
81  RA, 511, Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for 

skibe, 1780-1850. 
82  RA, 0008, Marineministeriet, 1650-1969, Skibsjournaler, DITMARSKEN 

1758-59. 
83  RA, 511, Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for 

skibe, 1780-1850. CHRISTIANSØ fregat, 1769-1772 mm. og PRINDS 

FREDERICH, orlogsskib 1770-1773. 
84  RA, 514, Admiralitetet, (Søetaten) Generalkrigsretssager, 1757-1845. 
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omfattende sagsmateriale utallige indblik i store og små forseelser og 

forbrydelser blandt Søetatens folk med mange værdifulde kulturhi-

storiske oplysninger.85  

En sidste gruppe retsmateriale skal nævnes her. Det er de såkaldte 

standretssager, som ganske vist omfatter en del sager fra Holmens 

Standret, som beskæftigede sig med små disciplinære sager blandt 

Holmens underordnede personel, men som i virkeligheden rummer 

et meget mere omfattende arkiv. Kildegruppen har ved Rigsarkivets 

registrering fået en forkert samlebetegnelse, så man nu skal vide, at 

”standretssagerne” i virkeligheden er Holmens ekvipagemesters 

indkomne sager, som også har masser af gode oplysninger om dag-

ligdagen på Holmen.86 

 

3.5.2. Kilder fra divisionerne 

De fire divisioner ved Holmen har tre separate arkiver under Søeta-

tens Generalkommissariat. Divisionerne sorterede under hver deres 

”mønsterskriver”, 1. og 4. Division blev administreret fra det samme 

kontor, mens 2. og 3. Division havde hver deres kontor.87 De tre kon-

torer varetog også forskellige andre opgaver ud over den admini-

strative drift af divisionerne.  I forbindelse med denne afhandling 

har jeg særlig fokuseret på to kildegrupper nemlig præsentationsbø-

ger og skibsbøger, hvor man kan finde værdifuld information om 

                                                           
85  RA, 514, Admiralitetet, (Søetaten) Den Kombinerede Ret, 1747-1903. 

Rettens arkivalier omfatter dels retsprotokoller dels sager. Det er grup-

pen ”Den kombinerede Ret, Sager til Justitsprotokollen” der har det rige 

materiale af kulturhistorisk relevante oplysninger. 
86  RA, 515, Holmens Chef, (Søetaten) Standretssager, (NB, i virkeligheden 

Holmens Ekvipagemester, indkomne sager). 
87  Se nærmere i Rigsarkivets vejledning: von Rosen, Wilhelm, red. Rigsar-

kivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I, 2. bd. s. 627ff. 
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divisionernes personel. I præsentationsbøgerne er samtlige folk i 

hvert kompagni opført med navn, fødested, alder, befarenhed og 

varigheden af den periode, de enkelte søfolk havde tegnet kontrakt. I 

skibsbøgerne er det anført, hvilke af kompagniernes folk, der var 

udkommanderet med hvilke skibe. Desværre er det langt fra samtli-

ge protokoller, der er bevaret i arkivet. Jeg har valgt at undersøge 4. 

Divisions præsentationsbøger, da de protokoller, der blev påbegyndt 

ved denne divisions oprettelse i 1755 er bevaret, og jeg på baggrund 

af dette materiale har kunnet redegøre for, hvordan man disponere-

de mandskabet i divisionen.88 Skibsbøgerne fra 4. Division har jeg 

ikke anvendt, idet jeg ønskede at følge udkommandoerne over en 

længere periode, og til dette formål egnede 3. Divisions skibsbøger 

sig, da de var bevaret i en forholdsvis lang, ubrudt periode.89 I reso-

lutionsprotokollerne fra Mønsterskriveren ved søfolket er der yder-

ligere mange detaljerede oplysninger om f.eks. uniformering, rekrut-

tering, udnævnelser af officerer og meget andet.90 

 

3.5.3. Holmens chef 

Funktionen som chef for Holmen var nærmest at agere vicevært for 

divisionerne og håndværkerstokken. Det betød ikke, at der ikke pas-

serede mange interessante sager henover Holmens chefs skrive-

                                                           
88  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), 1744-1768, Præsenta-

tionsbøger for 4. Divisions Mandskab. 
89  RA, 516, Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne, 1727-1757, 

Skibsbøger for 3. Division og Kadetkorpset. Arkivalierne fra 1727-30 er 

regnskabshovedbøger, og indeholder ikke oplysninger om udkomman-

doer, og 1730-39 er uden bevarede skibsbøger. 
90  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten) 1741-1790, Resoluti-

onsprotokoller. 
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bord.91 Ofte kan man finde de lidt mere perifære sager i denne kil-

degruppe. Her er eksempelvis oversigt over vagtholdet (desværre 

kun delvist bevaret).92 Der er protokoller over divisionsfolkenes 

fravær, og man finder også forskellige mindre kommissioners papi-

rer i denne kildegruppe.93 

3.6. Marinearkæologiske undersøgelser 

Det er kun et fåtal af danske orlogsskibe fra 1700-tallet, der har været 

genstand for marinearkæologiske undersøgelser. Det drejer sig dels 

om linieskibet DANNEBROGE, som gik ned som følge af brand og 

eksplosion i Køge Bugt i 1710, dels den lille fregat LOSSEN og 

snauen MYNDEN. Af disse er det kun de to sidstnævnte, der er pub-

liceret tilfredsstillende, mens DANNEBROGE, skønt den er under-

søgt og delvist udgravet, kun er delvist publiceret i enkelte mindre 

artikler.94 

MYNDEN sank ved Arkona i 1718 og er undersøgt af bl.a. histori-

ker og arkæolog Jens Auer i løbet af 1990’erne. Auer har brugt den 

indsamlede information som udgangspunkt for en ph.d.-afhandling 

om fregatter og snauers historie i den danske flåde i perioden 1650-

1750.95 Auers afhandling fokuserer hovedsagelig på den skibstekno-

                                                           
91  RA, 515, Holmens Chef, (Søetaten) Kopibog. 
92  RA, 515, Holmens Chef, (Søetaten), Vagtbog for Gammelholms Hoved-

vagt 1760-96. 
93  RA, 515, Holmens Chef, Absentprotokol, 1762-64, RA, 515, Holmens 

Chef, Styrmandsbøger 1691-1812 mm., Styrmandsprotokol 1741-96, 

Holmens Chef, Eksaminationskommission 1743. 
94  Christoffersen, Jørgen, DANNEBROGE 1710 – baggrunden for et projekt 

om vraget i Køge Bugt, Marinehistorisk Tidsskrift nr. 3, 1987 s. 3-8. 
95  Auer, Jens, Fregat and Snau – Small Cruisers in the Danish Navy 1650-1750, 

ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, 2008. 
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logiske udvikling, mens vraget af LOSSEN er publiceret i et værk, 

der primært beskæftiger sig med de kulturhistoriske oplysninger, 

der kunne uddrages af genstandsmaterialet fra det undersøgte vrag. 

LOSSEN sank i 1717 ved Hvaler ved indsejlingen til Oslofjorden i 

Norge og blev undersøgt i 1960’erne og 1970’erne.96 

De tre vrag repræsenterer alle den tidlige del af den undersøgte 

periode. Derfor er det svært at tolke fundmaterialet entydigt i for-

hold til de tilgængelige oplysninger om danske orlogsskibes inven-

tar, som især er veldokumenteret gennem diverse reglementer fra 

midten af 1700-tallet. Det meget uensartede inventar fra LOSSEN 

kan derfor dels afspejle en mere rodet virkelighed, præget af Store 

Nordiske Krig, men den kan også være udtryk for, at standardise-

ringer af f.eks. størrelsen på tønder, etc. først slog igennem senere i 

århundredet. Det er klart, at det langt fra er alt, der har kunnet holde 

til et længere ophold i vandet, og så godt som ingen tekstiler, som 

der ellers har været mange af om bord, har kunnet udgraves fra vra-

gene. Når man ser på materialet fra vragene og holder det op mod 

de oplysninger, vi kender fra andre kilder, som f.eks. opgørelser over 

afdøde besætningsmedlemmers ejendele, er det klart at de fundne 

genstande kun repræsenterer en meget lille del af det oprindelige 

inventar. 

3.7. Museumsgenstande og andre fysiske levninger 

Der er kun bevaret få originale genstande fra 1700-tallets Søetat på 

landets museer. Ikke en eneste uniform er bevaret, ingen skibskister, 

intet inventar fra orlogsskibene. Selve skibene er for længst ophug-

get. Ikke en gang ornamenter som eksempelvis galionsfigurer findes 

                                                           
96  Molaug, Svein og Rolf Scheen, Fregatten ”Lossen”, et kulturhistorisk skatt-

kammer, Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo 1983. 
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bevaret, når bortses fra den fine kongechalup fra ca. 1780, som findes 

udstillet på Orlogsmuseet. Den primære referenceramme for den, 

der ønsker at stifte bekendtskab med 1700-tallets orlogsskibe, er det 

britiske HMS VICTORY, der er bevaret som museumsskib i Ports-

mouth. Men denne referenceramme skal anvendes med forsigtighed, 

da der var forskelle mellem forskellige landes mariner, og det briti-

ske skib trods mange ligheder, formentlig også har afveget fra dan-

ske orlogsskibe. 

En genstandsgruppe, som findes nogenlunde velræpresenteret i 

museernes samlinger, er våben. Det er primært blankvåben, men 

også en del kanoner, som findes i Orlogsmuseets og Tøjhusmuseets 

samlinger.97 Hertil kommer enkelte stykker værktøj og en fornem 

samling af samtidige skibsmodeller på Orlogsmuseet, hvoraf særligt 

skal fremhæves den meget detaljerede model af DRONNING JULI-

ANE MARIE fra 1752 og modellen af orlogsskibet FYEN fra 1736.98 

Hertil kommer en række moderne modeller, udført efter tegninger i 

Søetatens Kort- og Tegningssamling på Rigsarkivet. 

De bygninger og miljøer, der dannede rammen om Søetatens land-

tjeneste, er kun bevaret i ringe omfang, og næsten alle voldsomt 

ombygget. På Nyholm findes en del bygninger fra 1700-tallet, hvoraf 

især Mastekranen står meget velbevaret. Stort set samtlige bygninger 

og anlæg på Gammelholm er i dag forsvundet, dog står Holmens 

                                                           
97  For en oversigt over bevarede marineblankvåben se Petersen, Kurt 

Bang, Danske Marineblankvåben I og II, Vaabenhistoriske Aarbøger nr. 46-

47, Kbh. 2001 og 2002. 
98  Modelsamlingen er dels præsenteret på internettet på 

www.orlogsbasen.dk dels i de to ældre kataloger: Jordening, B.W., Kata-

log over Den Historiske Modelsamling paa Orlogsværftet, Kbh. 1896 og 

Holck, P., Afhandling over den historiske Modelsamling på Holmen, stencile-

ret manuskript, Kbh. 1939. 

http://www.orlogsbasen.dk/
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Kirke tilbage med mange kulturminder fra perioden.99 Selvom man-

ge af de oprindelige stokke er forsvundet, forbliver Nyboder i dag 

det mest velbevarede maritime kulturmiljø i København fra 1700-

tallet. Det står i kontrast til situationen i f.eks. Sverige, hvor det ene-

stående velbevarede kulturmiljø i Karlskrona har sikret den dervæ-

rende flådebase en plads på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Og 

på Marinmuseet i Karlskrona er der fornemme samlinger af alle mu-

lige former for genstande, som ikke er bevaret i Danmark. Der lader 

til at have været en helt anderledes hårdhændet kassationspraksis i 

den danske flåde. 

Kunstneriske gengivelser af Søetatens virke i perioden er ganske 

fåtallige. På Orlogsmuseet findes i alt otte gouacher fra omkring 

1750, der tilskrives kvartermand Clemens Mogensen Rønneby. To af 

disse forestiller arbejdet på Holmen, mens de øvrige forestiller dan-

ske orlogsskibe i forskellige situationer. Hertil kommer et enkelt 

oliemaleri, tilskrevet Peter Cramer, forestillende udisningen af den 

danske eskadre til Algier i 1770.100 Ud over disse findes enkelte teg-

ninger og kobberstik, primært forestillende Søetatens bygninger og 

anlæg. Portrætmalerier af søofficerer findes i forholdsvis stort antal. 

De er primært bevaret på Frederiksborgmuseet. 

3.8. Sammenfatning – Kildemateriale 

1700-tallets danske Søetat er veldokumenteret i et righoldigt arkiv-

materiale på Rigsarkivet, og undersøgelsen har vist, at der også er 

gode dagbogskilder på både Rigsarkivet, Det Kgl. Biblioteks Hånd-

skriftssamling og Marinens Bibliotek. Disse kilder giver mange mu-

                                                           
99  Se Bobé, Louis, Bremerholms Kirke og Holmens Menighed gennem tre Aar-

hundreder, Kbh. 1920. 
100  HSK nr. 145:55 deponeret på Statens Forsvarshistoriske Museum. 
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ligheder for at studere Søetaten fra alle mulige perspektiver. Til gen-

gæld er der kun foretaget få arkæologiske undersøgelser og bevaret 

få genstande og kulturmiljøer fra Søetatens virke i 1700-tallet. Heller 

ikke billedkilder og samlinger af originale genstande er særlig rig-

holdige i Danmark. 

Overordnet kan det konkluderes, at der ganske vist kun er få ori-

ginale genstande og billedkilder, men til gengæld er et rigt kildema-

teriale til at belyse de mandskabsforhold og hierarkier, jeg ønsker at 

undersøge. 
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4. Kapitel 

Oversigt over Søetatens historie i 

1700-tallet 
 

Før vi kan begynde på den egentlige undersøgelse af personeladmi-

nistrationen og hierarkierne i den danske Søetat i 1700-tallet, er det 

nødvendigt i korte træk at beskrive rammerne for Søetatens virke. I 

det følgende gives derfor en kort introduktion til de forskellige typer 

operationer, der fandt sted i perioden 1720-1800, herunder særligt 

hvilke skibe og typer af skibe, der blev anvendt til hvilke formål. 

Sidst skitseres de økonomiske rammer for etatens virke. 

Den danske Søetat var i 1700-tallet kendetegnet ved, at den det 

meste af århundredet opererede som en fredstidsflåde. Perioden 

1720-1801 omtales hyppigt som ”den lange freds periode”. Flåden 

blev ganske vist mobiliseret og udrustet ved en række lejligheder, 

men bortset fra årene under Store Nordiske Krig var der ikke behov 

for i længere perioder at sejle i forhøjet beredskab. Historikeren Lars 

Struwe har berettiget ønsket at problematisere udtrykket ”den lange 

fred” og har påpeget, at der fandt en række udrustninger sted i peri-

oden.101 Men når han konkluderer, at der for de enkelte soldater og 

matroser i 1700-tallet var ”en overhængende risiko for krigsdeltagel-

se”, mener jeg dog, der er tale om en stramning, som ikke giver et 

korrekt billede af forholdene for Søetatens mandskab.102 Det vil være 

mere korrekt at sige, at sandsynligheden for at søfolk blev indkaldt 

og udsendt til større udrustninger i perioden var relativt høj.  

                                                           
101  Struwe 2003 s. 388ff. 
102  Ibid. s. 391. 
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Figur 2: Uanset den politiske situation udrustedes altid tre vagtskibe til hhv. 

Sundet, Bæltet og Københavns Red i den undersøgte periode. Her SØERID-

DEREN, 1757, der var vagtskib i Sundet i flere år. Frederik den 5.s Atlas, KB. 

Søetatens skibe var dels beregnet til decideret krigsførelse i det dan-

ske nærområde, dels til en række andre opgaver. Den eneste faste 

regel var, at der hvert år blev udrustet tre mindre skibe til vagtskibe i 

henholdsvis Storebælt og Øresund og på Københavns Red. Ud over 

disse tre skibe var det meget forskelligt fra år til år, hvor mange og 

hvilke skibe, der blev udrustet. Som udgangspunkt blev der af øko-

nomiske hensyn udrustet så få skibe som muligt. Når nye skibe var 

løbet af stabelen, blev de udrustet og sendt på besejling, så deres 

sejladsegenskaber kunne prøves i forhold til ældre, kendte skibe. Der 

blev også fra 1740’erne jævnligt sendt en mellemstor fregat ud som 

kadetskib til praktisk øvelse for søkadetterne. På samme tidspunkt 
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begyndte man næsten årligt at sende skibe til Nordafrika, dels i di-

plomatiske ærinder, dels med ”presenter” – gaver til barbaresksta-

terne, som sikrede fri sejlads for danske handelsskibe i Middelhavet. 

Af andre mere begrænsede opgaver kan nævnes søopmålingstogter 

med små skibe – primært fra 1760’erne og århundredet ud. I perio-

der fandt man det hensigtsmæssigt at have et stationsskib i Vestindi-

en, som var udkommanderet fra Danmark, men i 1760’erne nøjedes 

man med en mindre styrke af lokale skibe, der som flotille beskytte-

de danske interesser i koloniområdet.103 Fra 1770’erne og frem til 

englandskrigene betød den spændte sikkerhedspolitiske situation, at 

det i stigende grad blev almindeligt at konvojere danske handelsski-

be til og fra Vestindien, Middelhavet og andre destinationer. De mest 

markante udrustninger forekom i de år, hvor Danmark var truet af 

krig i nærområdet, eller hvor den sikkerhedspolitiske situation gjor-

de, at man måtte markere vilje til at forsvare dansk neutralitet. Ved 

sådanne lejligheder blev flådens største skibe udrustet. Sådanne 

truende situationer forekom i 1743 i forbindelse med det svenske 

tronfølgevalg, i perioden 1756-62 i forbindelse med den preussiske 

syvårskrig og i 1769-70 - udrustninger vendt mod Algier. De sidste 

årtier af århundredet var præget af store udsving, der dels udsprang 

af udgifterne til konvojering i forbindelse med revolutions- og Napo-

leonskrigene, dels af oprustningen i forbindelse med den såkaldte 

”Tyttebærkrig” med Sverige i 1788.  

Antallet af udrustede skibe svingede mellem fire i de helt fredelige 

år (f.eks. 1747) og 34 i 1743. Gennemsnitligt blev der i perioden 1720-

70 udrustet lige under ti skibe årligt. Af disse i alt 545 udrustede 

skibe var det yderst få, der nåede at komme i nogen form for egent-

lig kamp. Det kan derfor fastslås, at den danske flåde i perioden 

                                                           
103  Larsen, Kay, Dansk Vestindien 1666-1917, Kbh. 1928 s. 124. 
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1720-70 var en fredstidsflåde. Men tallene og organisationen viser, at 

den danske Søetat alligevel opretholdt en relativt høj grad af bered-

skab, hvilket var dyrt og ressourcekrævende. 

4.1. Søetatens økonomi og statens samlede militære 

udgifter 

Søetatens samlede budget blev igennem 1700-tallet forøget gradvist 

fra et niveau omkring 500.000 rigsdaler årligt i 1720 til et niveau på 

ca. 1.500.000 rigsdaler årligt i 1790’erne.104 Selvom der er usikkerhed 

om tallene, kan de dog bruges som indikator på mere generelle ten-

denser.105 Der var en række større og mindre udsving i løbet af peri-

oden. Det har ikke været muligt at finde en helt komplet oversigt 

over de tilsvarende budgettal for Landetaten, men en ældre oversigt 

i Militært Tidsskrift kan med forsigtighed bruges som sammenlig-

ningsgrundlag.106 En sådan sammenligning kan sammenfattes som 

følger: 

                                                           
104  Dette er anslået ud fra de budgettal, der er anført ud for hvert år i Gar-

des søkrigshistorie. 
105  Se bilag 2 og Frantzen, Ole L., Truslen fra Øst, s. 176f. Bilag I, Oversigt 

over statens udgifter til søetaten 1769-1807. 
106  Vaupell, Otto, ”Oplysninger om Hærens Styrketal og Udgifterne til den 

i Aarene 1680-1896”, i Militært Tidsskrift årg. 1898 s.392ff. Vaupell havde 

til dels sine oplysninger fra krigshistorikeren J.H.F. Jahns efterladte pa-

pirer. Her er kun anvendt de samlede udgifter for Danmark og Norge, 

mens antallet af ”gårde” er udeladt. Disse gårdes værdi er ikke forsøgt 

opgjort. 
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Fra 1720-1761 udviser Landetatens økonomi en høj grad af stabili-

tet med et budget på lige under 1,5 mio. rigsdaler. Der er enkelte år, 

hvor det ikke har været muligt at finde data, men tendensen er klar. I 

samme periode udviser Søetatens budget en stigende tendens med 

beløb i periodens begyndelse på under eller omkring 0,5 mio. rigsda-

ler, der gradvist øges hen mod 1760 til et beløb på lige omkring 1 

mio. Dog var der et lille hop i årene 1743-44 forårsaget af den store 

udrustning i forbindelse med det svenske tronfølgevalg. Set for-

holdsmæssigt kan man sige, at Søetatens budget i begyndelsen af 

perioden var en tredjedel af Landetatens, mens det i slutningen af 

perioden lå på mellem halvdelen og to tredjedele af Landetatens 

Figur 3: Under den Preussiske Syvårskrig udrustedes årligt store neutrali-

tetseskadrer. Her ses eskadren i 1757 i Flekkerø Fjord i Norge. Gouache af 

Rønneby, Orlogsmuseet. 
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budget. Den forholdsmæssige udvikling i Søetatens favør afspejler, 

at de oprustninger, der fandt sted i perioden primært var sømilitære. 

Dels som nævnt i 1743-44, men særlig markant i forbindelse med de 

store neutralitetseskadrer, der udrustedes i forbindelse med den 

preussiske syvårskrig i sidste halvdel af 1750’erne. 

Begge etater oplevede en markant stigning i udgifter i 1762, hvilket 

kan forklares med den store oprustning i forbindelse med den russi-

ske krigstrussel det år. Søetatens midler steg til 2 mio. mens Landeta-

tens midler steg til lige under 6 mio. rigsdaler. Altså igen et forhold 

på 1:3 i Landetatens favør. Desværre mangler der oplysninger om 

Landetatens budget for årene 1764-65 og 1766-70. Søetatens budget 

var i 1760’erne ret stabilt på omkring 800.000 rigsdaler. Det ene år, 

1766, hvor Landetatens budget er oplyst, var dette på 1,7 mio. rigs-

daler, et niveau kun lidt over 1750’ernes budget og lidt over dobbelt 

så stort et beløb, som var afsat til Søetaten samme år. 

I årene omkring 1770 steg udgifterne til Søetaten igen. Det hang 

dels sammen med den store udrustning mod Algier, dels med Chri-

stian d. 7.s ønske om at styrke Søetaten på baggrund af erfaringerne 

fra sin rejse til England og Frankrig. Også Landetatens budget lå 

ganske højt i begyndelsen af 1770’erne, hvilket formentlig afspejler 

oprustningen i forbindelse med den truende krig med Sverige, som 

dog ikke blev til noget. I 1770’erne var forholdet mellem Sø- og 

Landetaten sådan, at Søetatens budget var ca. halvt så stort som 

Landetatens. 

Omkring 1780 så man for første gang, at Søetatens budget bevæ-

gede sig op i nærheden af Landetatens – specielt i 1781. Baggrunden 

skal findes i de store udgifter til konvojsejlads i Vestindien i forbin-

delse med den Nordamerikanske Frihedskrig. I 1785 var Søetatens 

udgifter tilbage på halv størrelse af Landetatens. 
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Denne overordnede økonomiske udvikling ses også afspejlet i an-

tallet af officerer, som var jævnt stigende i perioden 1720-1800.107 

Efter Store Nordiske Krig reducerede man kraftigt i officerskorpset 

og sendte 36 officerer ud af 160 på pension.108  Tilbage var der et 

korps på 124 mand. Men i 1742 var korpset på ny oppe på 147 mand. 

Officerskorpset voksede yderligere til ca. 160 mand i 1750’erne. Om-

kring 1770 var korpsets størrelse på omkring 190 voksende til over 

200 i løbet af 1770’erne. Også disse tal skal ses som vejledende. Det 

eksakte antal tjenestegørende officerer varierer lidt i de forskellige 

kilder, eftersom de budgettal, der gengives i Gardes søkrigshistorie, 

ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold. Men tendensen er 

klar, nemlig at antallet af søofficerer var stigende i løbet af 1700-

tallet. 

4.2. Skibsbyggeri og professionalisering 

Igennem 1700-tallet gennemførte den danske Søetat et systematisk 

byggeprogram, så der hvert år blev søsat nye fartøjer til erstatning 

for de skibe, der måtte udfases på grund af alder. En række flåde-

planer, der jævnligt blev revideret, dannede basis for dette bygge-

program.109 Byggeriet blev fra 1739 koordineret af Søetatens Kon-

struktionskommission. Denne konstruktionskommission var den 

tidligste af sin art i Europa, og var en forløber for senere tiders gene-

ralstabe. Skibsbygningsprogrammet led under den udfordring, at 

der ikke var lejlighed til at erobre fjendtlige skibe i kamp, som man 

                                                           
107  Baseret på en gennemgang af Marinens Biblioteks samling af Marineka-

lendere. 
108  MAB, Anciennitets Liste over Søet Etatens Flagmænd og Officerer for 

Aar 1720. 
109  Nilsson 2004 s.3ff. 



58 

 

kunne lade sig inspirere af i udviklingen og indførselen af ny tekno-

logi. I stedet iværksatte Søetaten en systematisk industrispionage, 

der sørgede for at der til stadighed var indsigt i teknologiske land-

vindinger inden for bygning af orlogsskibe og kanoner, etc.110 Den 

danske spionage var af et sådant omfang og så velorganiseret, at den 

i det nyeste værk om Royal Navys historie er beskrevet som følger: 

”Throughout the eighteenth century the Danish navy, undoubtedly 

the world leader in technical intelligence, systematically collected 

copies of secret warship designs from every admiralty in Europe”.111 

Denne spionagevirksomhed ville ikke have kunnet gennemføres, 

hvis ikke det havde været for det meget høje niveau inden for ud-

dannelsen af danske søofficerer. Det i 1701 oprettede Søkadetakade-

mi sørgede for, at der var en stadig tilstrømning af professionelt 

uddannede søofficerer, hvoriblandt enkelte blev udvalgt til ekstra 

specialiseret uddannelse som konstruktionsofficerer.112 Det foregik 

ved, at de blev tilknyttet Konstruktionskommissionen som auskul-

tanter og siden udsendt på spionagetogter. Uddannelsen på akade-

miet kunne suppleres med sejlads enten på danske kompagniskibe 

eller i udenlandske flåder.113 Mens danske officerer godt kunne træ-

de i andre landes tjeneste, var der i den undersøgte periode ingen 

                                                           
110  En introduktion til denne spionagevirksomhed gives i ”The Royal Da-

nish-Norwegian Dockyard. Innovation, Espionage and Centre of Tech-

nology” af Frank Allan Rasmussen i European Historiography of Technolo-

gy, Proceedings from the TISC-Conference in Roskilde, ed. Dan Charlie Chri-

stensen, Odense University Press, Odense 1993. 
111  Rodger 2004 s. 411. 
112  Rasmussen, Frank Allan, ”Dannelsesrejse eller industrispionage? Mari-

nens tekniske efterretningsvirksomhed i 1700-tallets Europa”, Marinehi-

storisk Tidsskrift, nr. 3, 1994. 
113  Seerup 2001 s. 31. 
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udenlandske officerer, der fik lov at træde i dansk tjeneste. Da der 

var relativt få udkommandoer med danske orlogsskibe og stort set 

ingen krigstjeneste, var udenlandsk tjeneste en måde at opretholde 

og højne de danske officerers professionelle niveau. I Sverige, hvor 

der var endnu færre udkommandoer, valgte man hyppigt at beman-

de kompagniskibe med søofficerer.114 

Resultatet af denne kombination af uddannelse, praktisk træning 

om bord og udenlandsk tjeneste blev, at det danske søofficerskorps i 

ekstrem grad professionaliseredes i løbet af 1700-tallet. 115 Det var 

ikke kun i sammenligning med andre landes flåder, at Søetaten var 

professionaliseret, men også i sammenligning med samtidens danske 

hærofficerer, som også var højt professionaliseret.116 

4.3 Enrolleringen 

I 1703-04 indførtes et enrolleringssystem i Danmark og Norge, som 

fungerede under Store Nordiske Krig og frem til 1726, hvorefter det 

afskaffedes i perioden 1726-39. Men fra genindførelsen i 1739 og 

frem til værnepligtens indførelse i 1848 fungerede det. Mænd i alde-

ren 16-50 år skulle være indskrevet i ”rullen” i sølimiterne.117 For 

overhovedet at få lov til at ernære sig som sømand eller fisker, skulle 

man være indskrevet i rullen. Det var forenet med visse skattemæs-

sige fordele for søfolkene, men så forpligtede de sig også til at stille 

som matros i flåden, hvis de blev udvalgt ved den årlige session. 

                                                           
114  Lybeck 1942 bd. 2 s. 259. 
115  Seerup 2001 og Seerup, Jakob, The Danish Naval Academy in the age of 

enlightenment, The Mariner’s Mirror vol. 93 No. 3, August 2007 
116  Lind, Gunner, Den dansk-norske hær i det 18. århundrede, Historisk 

Tidsskrift 1986 s. 71. 
117  Jeppesen 1972 s. 10. 
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Konsekvenserne af dette system fik den islandske sømand Arni 

Magnusson at føle i 1762, da han blev indkaldt i forbindelse med den 

truende krig mod Rusland.118 

”<endnu i Dag angrer jeg, at jeg lod mig indrullere. Men naar 

man vil fortjene sit Brød som Sømand, er man aldrig sikker, thi hvis 

Kongen behøver det, maa man følge hans Skibe efter den Ed, man 

tilsværger ham, naar man bliver indskreven i Kongens Rulle.” 

Det fremgår tydeligt af Magnussons erindringer, at han langt ville 

have foretrukket, ikke at blive indkaldt til orlogstjensten. 

Når søfolkene var indskrevet i ”rullen”, var de fritaget for at gøre 

tjeneste som soldat i landetaten. Det har i sig selv været en fordel for 

mange, at man på denne måde kunne slippe for den upopulære tje-

neste i hæren. De enrollerede blev som oftest indkaldt for et år ad 

gangen, men tjenesten kunne sagtens forlænges, og folkene havde 

ikke krav på hjemsendelse efter et år.  Der foreligger ikke nogen 

forskning i, hvorfra inspirationen til enrolleringssystemet kom. Det 

er nærliggende at se en sammenhæng med oprettelsen af Landmilit-

sen i 1701, der var lignende indrettet. Imidlertid kan der også ses en 

anden sammenhæng. Der fandtes nemlig i Frankrig et tilsvarende 

system, indført i 1689, kaldet ”Système des classes”, der må have 

været kendt i Danmark.119 Netop fra Frankrig hentedes megen inspi-

ration hjem til Søetaten i begyndelsen af 1700-tallet. Hurtigt efter at 

være blevet udpeget til chef for Søetaten i 1701, oprettede Ulrich 

Christian Gyldenløve Søkadetakademiet i lighed med de franske 

akademier, han havde set under sit ophold i Frankrig i årene for-

ud.120 Det danske enrolleringssystem var tilsyneladende ganske vel-

                                                           
118  Arni Magnussons optegnelser, s.102. 
119  Pritchard 2009 s. 71. 
120  Seerup 2001 s. 19. 
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fungerende, og i kombination med det faste mandskab fra Holmens 

divisioner bevirkede det, at Søetaten til stadighed rådede over en 

stor ressource af erfarent personel. I international sammenhæng 

adskilte dette system sig markant fra f.eks. forholdene i den britiske 

flåde, som i vid udstrækning betjente sig af presset mandskab og 

usøvante ”landsmen”, når der var behov for ekstra folk.121  

I Sverige havde man fra 1685 et system kaldet ”båtsmannshållet”, 

som var opbygget på den måde, at bønder bosiddende på gårde i 

Blekinge havde pligt til at stille til tjeneste, når orlogsflåden skulle 

udrustes.122 Det var en fordel, at man hurtigt kunne mobilisere et 

stort mandskab, men det var en stor ulempe, at hovedparten af disse 

folk var helt uøvede i sømandskab.123 Det er betegnende, at man i 

svensk litteratur henviser til den danske opfattelse af de svenske 

bådsmænd som ”Bondedrænge dyppede i Vand”.124 Denne formule-

ring er ikke fundet i dansk litteratur, og siger formentlig mere om en 

svensk erkendelse af det problematiske i ordningen. Bådsmandssy-

stemet suppleredes fra 1704 med en enrolleringsordning for søfolk i 

Bohuslen, Halland og Skåne - interessant nok indført stort set samti-

dig med den danske ordning – der dog maksimalt omfattede ca. 3000 

søfolk.125 En opgørelse over den samlede svenske styrke viser, at der 

i 1762 var 12.230 bådsmænd og enrollerede til rådighed, men af disse 

var der kun 25 (!) helbefarne, 2861 befarne og 2661 søvante, mens 

resten ganske enkelt ikke var søfolk.126 Til sammenligning er det 

                                                           
121  Rodger 1986 s. 151. 
122  Lybeck 1942 bd. 2 s. 88. 
123  Bernes 2008 s. 15. 
124  Lybeck 1942 bd. 2 s. 88. 
125  Ibid. s. 90. 
126  Ibid. s. 59. 
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utænkeligt, at et eneste dansk orlogsskib i 1762 skulle have sejlet 

med færre end 25 helbefarne matroser. Ud over bådsmændene og de 

enrollerede fandtes der to korps af ”kofferdibåtsmän” og ”volontä-

rer”, som var fastansatte, der boede i Karlskrona. De førstnævnte var 

lidt mere øvede søfolk, der gerne hentedes fra handelsflåden, og de 

sidste var en form for parallel til de danske bøsseskytter. 

Helt gnidningsløst har det danske enrolleringssystem ikke funge-

ret. Det var i mange tilfælde upraktisk for familier eller rederier at 

undvære sønner eller søfolk i længere perioder ad gangen. Det fore-

kom, at de ramte familier ulovligt betalte andre søolk for at stille i 

stedet for de folk, der egentlig var udtaget. Enrolleringschefen i Ber-

gens Distrik Job Dischingtun krævede ulovligt 39 rigsdaler per 

mand, for at se igennem fingre med, at der blev stillet andre folk i 

stedet for de udskrevne, hvilket i 1762 afstedkom en krigsretssag 

mod ham.127 De mange penge havde Dischingtun stukket i egen 

lomme, og han blev derfor anklaget for underslæb. Vidneforklarin-

gerne fra bønder og fiskere i Bergens Distrikt, som havde betalt for at 

få enten sig selv eller deres sønner fri for tjeneste, giver et godt ind-

blik i, hvilke konsekvenser enrolleringen havde for dem. Vidnerne 

forklarede, at de havde svært ved at drive deres gårde og fiskeri, 

hvis de måtte undvære deres sønners eller deres egen arbejdskraft. 

Niels Johansen Børness kunne ikke stille til kongens tjeneste, ”Deels 

                                                           
127  RA, 514, Admiralitetet (Søetaten), Generalkrigsretssager, dokumenter i 

sagen Søkrigsprocureuren mod kaptajn Dischingtun 1765-66. Se også 

Topsøe-Jensen og Marquard bd. 1 s. 295 og bd. 2 s. 425. Der findes en til-

svarende sag mod enrolleringsofficeren Poul Wichman, der i 1759 blev 

degraderet og idømt en bøde for også at have modtaget bestikkelse, RA, 

514, Admiralitetet (Søetaten), Den kombinerede Ret, Sager til justitspro-

tokollen 1757-59, 1759 B, Acta No. 46 Søe-Krigs-Procureuren contra 

Premier Lieutenant Wichman. 
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for mit Jordbrugs Dyrkelse, deels for mit Fiskerie”, som han forkla-

rede.128 Lars Gregoriussen Korsøen forklarede, at han ikke kunne 

undvære sin søn, da han var ”bleven Hielpe Løss for mit Brug og 

daglig Tarf”.129 Alene det faktum, at gårdejere og fiskere fra for-

holdsvis beskedne kår var parat til at betale helt op til 39 rigsdaler og 

i nogle tilfælde endnu mere, for at slippe for tjenesten, viser, at det 

havde alvorlige konsekvenser at undvære arbejdskraft, og at man 

ville strække sig langt for at slippe ud af en sådan situation. 

Mens resten af riget fra 1704 havde stillet med enrollerede matro-

ser til flåden, var Bornholm fritaget. Det var på grund af de privile-

gier, som bornholmerne havde erhvervet sig, da de i 1659 vendte 

tilbage til riget. Alligevel støder man på bornholmske enrollerede 

matroser om bord på orlogsskibene, idet bornholmske matroser, der 

var påmønstret skibe, hjemmehørende i andre dele af riget, ikke var 

undtaget pligten til at stille til enrollering.130 I øvrigt kunne de også 

søge arbejde i Holmens divisioner, hvad nogle gjorde. 

De enrollerede var indforskrevet fra limitterne eller distrikterne 

(kaldet sølægder eller verbinger) i Danmark, Slesvig og Norge, hvor 

der i alt stod ca. 15.000 mand opført i listerne. Ud fra de kendte tal, 

ser det ud til, at der årligt blev udskrevet ca. 2000 af de enrollerede 

til tjeneste i Søetaten. De blev som oftest indkaldt for ét år ad gangen, 

og tjenesten gik på skift blandt de enrollerede, så det ikke var de 

samme folk, der skulle møde år efter år. Gennemsnitligt kunne en 

enrolleret sømand i perioden fra han var fyldt 16 til han fyldte 50 år 

                                                           
128  RA, 514, Admiralitetet (Søetaten), Generalkrigsretssager, dokumenter i 

sagen Søkrigsprocureuren mod kaptajn Dischingtun 1765-66. Litra B 

memorial No. 2. 
129  Ibid. 
130  Garde 1835 bd. 3 s. 230. 
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altså regne med at blive indkaldt til Søetaten ca. hvert 7. Eller 8. år. 

Det svarede til ca. fire års orlogstjeneste i løbet af en sømands bedste 

alder. Dette gennemsnit bygger alene på et skøn, og søenrolleringens 

historie venter stadig på en tilbundsgående undersøgelse. 
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5. Kapitel 

Søetatens Hierarki 

 

Enevældens Danmark var et topstyret samfund, og Søetaten var 

ingen undtagelse. Det gjaldt hele vejen ned i systemet, at personer og 

myndigheder rangerede i et fast etableret hierarki, kommandostruk-

turer var klart defineret, hvilket de krigsartikler, der blev vedtaget 

for Søetaten i 1752 og 1756, er et klart udtryk for. Til enhver tid var 

det den enevældige konge, der havde det sidste ord. Formelt var der 

et meget direkte forhold mellem Søetaten og kongen. Søkrigsarti-

kelsbrevet fra 1752 var formuleret som direkte ordrer, givet af kon-

gen. Personlige begunstigelser som f.eks. forfremmelser kunne i 

nogle tilfælde med fordel opnås ved direkte henvendelse til kongen. 

Det var tilfældet i begyndelsen af 1700-tallet, hvor et særlig klart 

eksempel herpå er Tordenskiolds karriere, som i flere tilfælde blev 

fremmet ved kongelig protektion.131  Søetatens dynamiske, men ofte 

kritiserede øverste chef i perioden 1735-46 og 1766-67, Frederik Dan-

neskiold-Samsøe måtte gentagne gange søge direkte kongelig be-

skyttelse hos Christian d. 6., når der blev konspireret imod ham. Og 

det er da også betegnende, at han faldt fra magten, da Christian d. 6. 

døde.132 Denne vej til indflydelse direkte gennem kongens person 

eller via personer, der nød kongens gunst og havde adgang til ham, 

synes at mindske i betydning i løbet af 1700-tallet. De institutioner, 

der administrerede Søetatens sager, vandt i stedet indflydelse, og 

                                                           
131  Se f.eks. Andersen, Dan H. Mandsmod og Kongegunst, s.186f. 
132  Treschow, Herman, Bidrag til Hr. General Admiral Lieutenant Greve Fride-

rik Danneskiold Samsøes Levnets Beskrivelse, Kbh. 1796. 
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sager, der i begyndelsen af 1700-tallet ofte var overladt til kongens 

skøn, blev i slutningen af århundredet rutinemæssigt behandlet af 

embedsmænd i Admiralitetet. 

På lavere niveauer fandt der også forandringer sted. Søetatens ma-

troser synes generelt at have stået forholdsvis lavt i samfundets hie-

rarki i begyndelsen af 1700-tallet, mens de i nogen grad havde vun-

det i anseelse ved århundredets slutning. Denne forandring er svær 

at påvise entydigt, men man kan finde antydninger af udvikling fra 

en negativ til en positiv opfattelse, hvis man på den ene side ser en 

bestemmelse fra 1748, der forbød matroser at gå i Kongens Have og 

på den anden side ser det idealiserede billede af danske søfolk i Jo-

hannes Ewalds populære syngespil Fiskerne, der udkom i 1779. Her 

udtaler den kække helt Knud ”Ha, troe mig, det er Herrefærd til 

Orlogs!” hvorefter forsamlingen af Hornbæks fiskere og fiskerkoner 

bryder ud i sang og synger ”Kong Christian stod ved højen Mast”, 

den senere kongesang.133 

Denne udvikling og dens betydning for Søetatens virke skal be-

skrives i det følgende. Først skal forholdet mellem Søetaten og ene-

vældens konger præsenteres. 

5.1. Søetaten og 1700-tallets konger 

Selvom Søetatens administration og hovedbase hørte hjemme i Kø-

benhavn i umiddelbar nærhed af Christiansborg, hørte søofficerer 

ikke normalt til inderkredsen ved hoffet. Kongemagten var traditio-

nelt tættere forbundet med Landetatens virke. Enevældige konger 

havde altid deltaget i årlige tropperevyer og var eksempelvis af 

praktiske årsager dagligt omgivet af soldater og officerer fra forskel-

lige eksklusive garderegimenter. I 1700-tallet var det længe siden, at 

                                                           
133  KB, NKS 489e, 2o. Ewald, Johannes, Fiskerne, Efterladte papirer, IIc . 
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Christian d. 4. var draget i krig om bord på et orlogsskib, og med 

enevældens indførelse og det ekstreme fokus på sikkerhed om kon-

gens person, var der meget langt mellem, at danske konger tog på 

strabadserende sejlture. Frederik d. 4. deltog således ikke personligt i 

Store Nordiske Krigs sø-

slag, men forsøgte aktivt at 

påvirke krigsførelsen i 

land. Der kan derfor være 

god grund til at se nærme-

re på, ved hvilke lejlighe-

der de enevældige konger 

kastede glans over Søeta-

ten ved deres nærvær.  

Et udtryk for kongernes 

samhørighed med Søeta-

ten var, at kongerne fra ca. 

1750 lod sig se i søofficers-

uniform.  De første gange, 

dette er omtalt, er ved to 

forskellige lejligheder i 

hhv. 1747 og 1750. Den 

første gang var i oktober 

1747, hvor søkadetten Pe-

ter Schiønning og resten af 

søkadetkorpset og Søeta-

tens folk paraderede for 

majestæten måneden efter kongens kroning, hvilket var anledningen 

til paraden. Schiønning noterede sig denne dag, at ”samme Dag 

havde Kongen Flag-Mænds Mundering paa og Felttegn i Kaarden”. 

Figur 4: Der kendes ikke portrætter af Chri-

stian d. 6. iført søofficersuniform, men Frede-

rik 5. er her afbildet i 1763 iført admiralsuni-

form, miniature af W.A. Müller, Frederiks-

borgmuseet. 
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134 I 1750 bivånede Frederik d. 5. en stabelafløbning af to store or-

logsskibe også iført søofficersuniform.135  Ifølge samtidige avisomta-

ler blev dette anset som et udtryk for ”Kongens kloge Opmærsom-

hed for Rigernes vigtige Flaade, og det fornøjede meget Holmens 

høje og lave.136 Samhørigheden med kongemagten betonedes også 

ved at navngive de fornemste og største skibe efter kongen, en skik, 

der formaliseredes ved kgl. resolution af 19. august 1751, hvori det 

bl.a. hed ”et 90 Canon-Skib altid skulle bære den regierende Herres 

eget høye Navn, de af 70 Hendes Majst. Dronningens, Cronprintzens 

eller Cron Princessens”.137 

 I 1769 overværede kongen en stabelafløbning på Holmen. Efter at 

skibene var løbet i vandet, blev kongen og arveprinsen roet om bord 

på orlogsskibet DANNEMARK, hvor han skulle spise middagsmad 

og sejle til Nivå. Imidlertid var der ingen vind, og det kongelige sel-

skab måtte roes til Nivå. J.B. Winterfeldt har omtalt denne episode i 

sin dagbog.138 Her kommenterede Winterfeldt, at det var godt, at 

kongen på denne måde erfarede, at man ikke kunne ”befale over 

Vind og Veyr og Strøm som over Kuske og Heste”. Han mente, at 

kongens erfaring var til fordel for Søetaten, for så ville kongen frem-

over bedre kunne acceptere, at hans ordrer ikke altid kunne udføres 

så hurtigt, som det var ønsket. Dette udsagn viser en pragmatisk 

                                                           
134  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 3. oktober 1747. 
135  Garde 1835 bd. 3 s. 370 citerer Badens Friderich den Femtes Regjerings 

Aarbog for at anføre, at dette var den første lejlighed, en dansk konge 

havde optrådt i søofficersuniform. Dette anfægtes dog af Schiønnings 

dagbogsnotat fra 1747. 
136  Her citeret efter Borg 1974, s. 20. 
137  Kgl. Resolution, 1751 nr. 156 af 19. august 1751. 
138  MAB, Winterfeldts dagbog for 1769, 12. juni s. 1218ff. 
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forståelse for vigtigheden af, at have kongens forståelse og opbak-

ning. 

Den primære forbindelse mellem kongen og Søetaten bestod i, at 

posten som general-admiral var reserveret en ætling af kongehuset. 

Den franske kaptajn de Folligny observerede i 1739 at den øverste 

post i marinen beklædtes ”af en Storadmiral, hvis Plads ikke altid er 

besat, men som i Reglen ligesom i Frankrig beklædes af en Prins af 

Blodet”.139 I den undersøgte periode var det Frederik Danneskiold-

Samsøe, og før ham havde Ulrik Chr. Gyldenløve (1678-1719) be-

klædt dette fornemme embede. Den sammenligning, som de Fol-

ligny lavede med Frankrig, var ikke helt entydig, for mens Dan-

neskiold-Samsøe var levende interesseret og engageret i Søetatens 

ledelse, var den franske konges uægte søn Jean-Louis-Marie de 

Bourbon duc de Penthièvre, der i 1737 som tolvårig udnævtes til 

amiral de France, ganske uinteresseret i flådesager.140  

Selvom der altså var en del symbolske og praktiske forbindelser 

mellem Søetaten og den danske konge, gik man på intet tidspunkt 

lige så langt som den britiske kongefamilie. I 1779 valgte den britiske 

konge Georg d. 3. at lade sin yngste søn prins William Henry ud-

danne som midshipman om bord på et orlogsskib.141 Dette vakte stor 

opsigt i hele Europa, og var et stærkt signal om den britiske konges 

tilknytning til Royal Navy og gav flåden megen prestige. 

 

 

                                                           
139  Ehrencron-Müller 1922 s. 244. 
140  Pritchard 2009 s. 57. 
141  Rodger 2004 s. 388. 
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5.2. Søetatens ledelse og administration 

Under kongen stod der en administrativ styrelse af Søetaten. Uden at 

gå i dybden med Søetatens administrative udvikling i 1700-tallet skal 

følgende generelle træk i den administrative historie præsenteres. I 

perioden ca. 1660-1848 var Søetatens ledelse genstand for en magt-

kamp, der foregik på to akser. På den ene akse stod striden imellem 

Sø- og Landetaten, som i perioder havde individuel ledelse for hver 

etat, i andre perioder var underlagt 

fælles ledelse. På den anden akse 

stod striden mellem civil og mili-

tær indflydelse, hvor man skelnede 

mellem Søetatens civile og militære 

ledelse under henholdsvis et (ci-

vilt) kommissariatskollegium og et 

(militært) admiralitetskollegium. 

Den komplicerede udvikling i Søe-

tatens administration gengives i 

Tabel 1, som bygger på oplysnin-

ger i Gardes Dansk-Norske Sø-

krigshistorie. 

I begyndelsen af perioden var der 

civile embedsmænd i begge kolle-

gier, mens man i slutningen af pe-

rioden havde færre civile kommit-

terede, men til gengæld endte med at lægge kollegiet og admiralite-

tet sammen med en overvejende repræsentation af officerer. De 

dramatiske højdepunkter i denne udvikling var Frederik Dan-

neskiold-Samsøes opstigning til Søetatens øverste chef og fald fra 

Figur 5: Frederik Danneskiold-

Samsøe, Søetatens omstridte men 

visionære leder 1735-46 og 1766-67. 
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samme stilling i perioden 1735-46 og siden kortvarige genopstigning 

til samme position i en kort periode 1766-67. 

TABEL 1  Til 1712 var Generalkommissariatet fælles for Land- og Søeta-

ten. Chefen havde titel af overkrigssekretær (=forsvarsminister). Under 

Generalkommissariatet sorterede en økonomisk forvaltning med admiralite-

tet og krigskancelli underlagt. 

 

Selvom det er givet, at disse magtkampe mellem etater og militære 

og civile manifesterede sig i en række ordninger og omordninger i 

løbet af perioden 1660-1848, kan det fastslås, at der fra ca. 1740 var 

etableret en fast administrativ struktur, som kun påvirkedes indirek-

te af de administrative omordninger. Det vil sige, at de samme em-

bedsmænd havde ganske lange karrierer på laveste og mellemste 

niveau, mens der i overledelsen (primært i kommissariatskollegiet) 

Admirali-

tets Colle-

giet     (mi-

lit.) 

General 

Commissa-

riat (økon.) 

* 

Combinerede 

Admiralitets- og 

General-

Commissariats-

Collegium     

(milit. + økon.) 

Admiralitets- 

og Commissa-

riats-Collegium 

(Søkrigskancel-

liet) (milit. + 

økon.) 

Commissa-

riats-

Collegium  

(økon.) 

1655-1746 1673-79     

 1683-1712     

  1746-1766   

1766-1770 1766-1770 

(civil) 

   

  1770-1771   

   1771-1781  

1781-1784    1781-1784 

   1784-1848  
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kunne være en del udskiftning af personer. Det var en nogenlunde 

fast kerne af civile embedsmænd, som udførte den daglige admini-

stration. Den bestod i 1771 af 32 embedsmænd og teknisk-

administrativt personale ansat i Admiralitets- og kommissariatskol-

legiet.142 Hertil kom 10 ansatte i Søetatens justitsvæsen, dvs. Over- 

og Underadmiralitetsretten, Admiralitetsretten, Den Kombinerede 

Ret og Inkvisitionskommissionen.143 Denne gruppe på i alt 42 perso-

ner var primært koncentreret i de centrale kontorer i Admiralitetets 

bygning i Størrestræde.144 Men også Ekvipagemesterboligen på 

Gammelholm blev inddraget til kontorer.145 Sidstnævnte bygning 

var egentlig opført til at huse Søkadetakademiet, men da den stod 

færdig i 1746 blev den i stedet inddraget dels til bolig for Gammel-

holms Ekvipagemester, dels til forskellige kontorer. Inddragelsen af 

den nybyggede og meget fornemme akademibygning var dels et 

udtryk for, at Danneskiold-Samsøes modstandere var kommet til 

magten, og lagde deres hånd på det hus, som havde været et af den 

nu faldne greves favoritprojekter. Men en anden del af forklaringen 

er, at der var behov for flere kontorer til den ekspanderende admini-

stration. En opgave, der skal fremhæves, og som må have fyldt me-

get, men som desværre ikke har aflejret mange arkivalier i Søetatens 

arkiv, var enrolleringen. Den uhyre væsentlige opgave, der bestod i 

at få udskrevet tilstrækkeligt med søfolk fra de danske, norske og 

slesvigske havnebyer og kystnære områder til flåden, må have for-

                                                           
142  MAB, Betalings Reglement for Søe Etaten, 1771 s. 57, ”Summarisk Extract”, 

og KB, NKS 199, 8o, Søetatens Personale 1770-71, ”Civile Betiente ved 

Collegium” s. 10f. 
143  MAB, Betalings Reglement, 1771 s. 13, ”Justitz Væsenet”. 
144  Thurah, Laurids de, Hafnia Hodierna, Kbh. 1748 s. 209f.  
145  Ibid. s. 212f. 
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dret dels en stor mængde korrespondance, dels en mængde lister, 

der i dag desværre synes at være gået tabt. Enrolleringen var genind-

ført af Danneskiold-Samsøe i 1739, efter at have været afskaffet i 1726 

efter Store Nordiske Krig, og overlevede hans fald i 1746. 

Rundt om på Holmen var der ved værksteder og magasiner, ved 

Søkvæsthuset, de forskellige skoler og ved Holmens Kirke også an-

sat en række sekretærer, skrivere og andre embedsmænd, der ikke 

direkte hørte til den centralt placerede gruppe af civile embedsmænd 

ved Admiralitetet, men som også var væsentlige for at Søetatens 

bureaukrati kunne fungere. Disse øvrige civile ansatte var i alt 38 

personer.146 Disse 38 udgjorde tilsammen med de ovenfor nævnte 42 

embedsmænd Søetatens samlede bureaukrati på i alt 70 personer. 

Hertil kom søofficererne, hvis rolle skal beskrives særskilt senere. Til 

sammenligning skal nævnes, at den svenske flåde i 1697 havde et 

tilsvarende bureaukrati på 93 personer.147 

Den tyske sociolog og politolog Max Weber fremsatte i årene om-

kring 1900 en teori om det europæiske moderne bureaukratis udvik-

ling. Han beskrev en række særlige kendetegn, der karakteriserede 

rationelle bureaukratier, som netop spirede frem i løbet af 1700-

tallet. Disse kendetegn danner tilsammen en form for idealbureau-

krati, som man kan holde konkrete eksempler op mod til sammen-

ligning. En række af disse kendetegn – men ikke alle – genfindes i 

1700-tallets danske Søetat. Søetatens bureaukrati var ganske speciali-

seret og beregnet på at administrere en efter datidens forhold meget 

stor virksomhed. Den daglige administration udførtes kontinuerligt 

år efter år, og embedsmændene agerede i et lovfæstet og klart defi-

neret hierarki. De var underlagt økonomisk og tjenstlig revision og  

                                                           
146  KB, NKS 199, 8o, ”Civile Betiente ved Holmene” s. 77ff. 
147  Lybeck 1942 bd. 2 s. 90. 
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kontrol, og stod til regnskab for, at betroede midler anvendtes efter 

hensigten. Der herskede en opdeling mellem privat forretning og 

offentlig tjeneste, og man kunne ikke købe embeder. Til gengæld 

blev lønninger udbetalt regelmæssigt. Sidst men ikke mindst blev 

embedsmændenes tjeneste udøvet på basis af nedskrevne retnings-

linjer, som blev arkiveret. Herom vidner ikke mindst den impone-

rende pavillon på Gammelholm, der dannede centrum for Hoved-

magasinet langs med Holmens Kanal. Da pavillonen kunne tages i 

brug i 1740 stod dens nederste stokværk klar med rummelige, hvæl-

vede lokaler, hvor Søetatens arkivalier kunne opbevares forsvar-

Figur 6: Admiralitetets bygning i Størrestræde til højre. I baggrunden pavillio-

nen, hvor Søetatens arkiv opbevaredes i stueplan. Rach og Eegberg, National-

museet. 
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ligt.148 Arkivarstillingen var vellønnet og hans pligter beskrevet så-

ledes i et samtidigt reglement: “Holder Register over alle i Archivet 

indleveerte Sager, skal viide at finde alting igien hastig, og siden 

naar de tilbage leveeres, legge dem paa sit rette stæd.”149 

Embedsmændene i Webers idealbureaukrati var ansat i fuldtids-

stillinger og sørgede for, at der blev uddannet elever ved kontorerne, 

så der var nogle til at tage over og videreføre den administrative 

praksis. Dette var kun tilfældet for en del af Søetatens embedsmænd. 

De højest stående juridiske embedsmænd var mænd som generalau-

ditørerne Peder Kofoed Anker og Frederik Christian Sevel, der hav-

de deres stilling i Søetaten ved siden af stillinger som professorer 

ved Københavns Universitet og andre lønnede hverv. Ud over disse 

få var de øvrige juridiske embedsmænd fastansatte. De juridiske 

embedsmænd var fra midten af 1700-tallet alle uddannede juridiske 

kandidater fra universitetet.  Ideelt set blev de dygtigste af kontorer-

nes egne lærlinge forfremmet og udnævnt efter deres evner, men om 

dette har været praksis kan ikke godtgøres ud fra de foreliggende 

oplysninger. Det fremgår, at i hvert fald mønsterskriveren ved 3. 

Division, Christopher Wildskiøt, der var ansat i 1732, sørgede for at 

få sin egen søn, Jacob Wildskiøt, som adjungeret fra 1760.150 Om 

mønsterskriverne og de øvrige regnskabskyndige embedsmænds 

uddannelsesmæssige baggrund vides i øvrigt intet. Opslag i det cen-

trale værk om danske jurister godtgør, at ingen af dem var uddannet 

som cand. jur.151 De fleste af dem var formentlig oplært ved konto-

                                                           
148  Elling 1933 s. 60f og Thurah, 1748 s. 211f.   
149  KB, NKS 782, 4o, s. 13. 
150  KB, NKS 782, 4o, s. 24. 
151  Falk-Jensen, A. og H. Hjorth-Nielsen, Candidati og examinati juris 1736-

1936, Kbh. 1958. 
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rerne ligesom andre kan have fundet vej til Søetaten fra en læreplads 

i Danske eller Tyske Kancelli. Ideelt set handlede embedsmænd 

uden hensyn til persons anseelse, men udelukkende under hensyn-

tagen til de gældende regler og blev bedømt efter deres evne til at 

overholde deres officielle pligter. Dette er svært at efterprøve, men 

der er ikke fundet klare eksempler på embedsmisbrug. Ideelt set 

burde de også lønnes regelmæssigt og have udsigt til forfremmelse i 

løbet af deres tjeneste. Ud over den rent økonomiske belønning for 

arbejdet, modtog f.eks. mønsterskrivere og revisorer også en yderli-

gere symbolsk belønning i 1754, da de blev udnævnt til ”virkelige 

Krigs-Raader”, hvilket betød, at de fik rang og status som en så-

dan.152 I Hof og Statskalenderen for 1755 ses det, at ”Unsere Kriegs-

Räthe” stod som nr. 5 i 6. rangklasse, hvilket i Rangforordningen 

placerede dem lige under kaptajnløjtnanter i Søetaten. Lønninger 

blev udbetalt regelmæssigt, og der var reel mulighed for forfrem-

melse, hvilket kan godtgøres ud fra Haxthausens lommebog, hvor 

det ses, at flere embedsmænd gradvist gjorde karriere i admiralitetet 

og kommissariatet i løbet af 1700-tallet. Et eksempel er Hans Mon-

rad, der startede som admiralitetsarkivar til en løn af 300 rd. årligt i 

1763, men i 1767 avancerede til admiralitetssekretær til en løn af 1030 

rd. årligt.153 En tilsvarende forfremmelse fik Hans Pedersen Top, der 

også startede som arkivar i 1750, men avancerede til bogholder i 

1755 til en årlig gage på 1500 rd. svarende til en viceadmirals års-

løn.154 De administrative stillinger var vellønnede. 

                                                           
152  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten) 1741-1790, Resoluti-

onsprotokol 1750-60 s. 188, kgl. ordre dateret 26.3.1754. 
153  KB, NKS 782, 4o,  s. 21. 
154  Ibid. 
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En sammenligning med den samtidige franske flådeadministration 

viser, at der her var et meget stort administrativt system tilknyttet 

den franske flåde, men at den i midten af 1700-tallet alligevel var i en 

stor administrativ krise. Økonomi og logistik var spændt langt ud 

over bristepunktet, og det var umuligt at skaffe folk nok til at be-

mande skibene.155 En sammenligning med forholdene i den samtidi-

ge danske Søetat viser, at den afgørende forskel mellem det franske 

og danske bureaukrati lå i hierarkiet og kommandovejene, som i 

Frankrig var utroligt omskiftelige særligt i 1750’erne. De stadige skift 

i ledelsen var udtryk for, hvem der for tiden nød Louis d. 15.s gunst, 

og dette skabte reelt en meget stor usikkerhed i embedsværket.156 En 

tilsvarende usikkerhed genfindes ikke i den danske Søetat i samme 

periode, og selvom Danneskiold-Samsøe faldt fra magten, var det 

embedsapparat, han havde haft under sig og videreudviklet, fuldt 

intakt, og fortsatte den omfattende opgave med f.eks. år efter år at få 

udskrevet et tilstrækkeligt antal søfolk til at bemande orlogsskibene.  

Det var særlig en sag, der fandt sted i begyndelsen af Frederik 

Danneskiold-Samsøes styrelse, der for alvor udkrystalliserede, hvor 

katastrofalt det kunne være, når søofficerernes interne magtkampe 

fik lov at passere, uden at kongen eller andre greb ind. Det var den 

talentfulde fabrikmester Knud Nielsen Benstrup, der blev udsat for 

en faglig og personlig smædekampagne, da man fandt ud af, at der 

var blevet foretaget konstruktionsmæssige ændringer på en nybyg-

ning, 90-kanonersskibet CHRISTIANUS SIXTUS, uden at disse æn-

dringer på forhånd var blevet approberet af kongen. Benstrup blev 

arresteret og retsforfulgt. Sagen strakte sig over tre år og endte med 

en benådning, selvom flere af de søofficerer, der havde siddet i 

                                                           
155  Pritchard 2009 s. 71ff. 
156  Ibid. s. 4. 
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krigsretten, havde krævet hans henrettelse. Benstrup blev sendt i 

eksil i Ebeltoft, og den talentløse konkurrent, Diderich de Thurah, 

kunne overtage stillingen som fabrikmester.157  

Danneskiold-Samsøe drog den lære af forløbet, at det ikke nyttede 

noget at overlade det samlede ansvar for nybygningerne til enkelt-

personer. Han nedsatte derfor i 1739 den såkaldte Konstruktions-

kommission – det samme år som Benstrup blev benådet.158 Denne 

stående kommission fik til opgave at gennemse og godkende samtli-

ge tegninger og budgetter vedrørende skibskonstruktioner. På denne 

måde undgik man behændigt at udsætte administrationen omkring 

flådens nybygninger for de samme ødelæggende administrative 

omskifteligheder, som f.eks. prægede den franske flådeadministrati-

on i 1750’erne. Det enestående ved kommissionen var, at den kom til 

at fungere effektivt i hele den undersøgte periode. De skiftende med-

lemmer sørgede for, at talentfulde nyuddannede løjtnanter kom med 

i kommissionen som auscultanter og blev lært op, så de kunne over-

tage ansvaret siden hen. I perioder fungerede kommissionen reelt 

uden at have behov for en fabrikmester til at varetage ansvaret for 

skibbyggeriet på Holmen. Formentlig var den afgørende faktor for 

kommissionens succes, at den havde meget klart definerede opgaver 

med tilsvarende klart definerede budgetter. Der var altså ro omkring 

udvikling af nye fartøjer, og byggeprocessen blev ikke forstyrret af 

personsager. Søetaten var med denne kommission i stand til at plan-

lægge byggeri og udvikling i god tid i forvejen. Derfor kan man i 

nogen forstand godt sammenligne dens virksomhed med en gene-

ralstabs. I den egenskab er Konstruktionskommissionen et eneståen-

                                                           
157  Rasmussen, Frank Allan, Fabrikmester Diderik de Thurah – et ikonogra-

fisk studie, i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 1, 1988 s. 3ff. 
158  Bjerg, Hans Christian, Flåde og Teknik 1739-1989 s. 24f. 
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de, tidligt eksempel på denne form for generalstabsarbejde – både 

nationalt og internationalt. Både Konstruktionskommissionen og 

enrolleringssystemet, der også var blevet organiseret af Dan-

neskiold-Samsøe i 1739, overlevede dennes afgang i 1746. Selvom de 

selv samme officerer, der havde været fjender af generaladmiralløjt-

nanten og havde deltaget i kampagnen imod Benstrup, kom til mag-

ten i 1746, påskønnede de altså indirekte værdien af den organisati-

on, som Danneskiold-Samsøe havde skabt. 

Ironisk nok var enrolleringssystemet blevet til efter fransk inspira-

tion, men de franske ”bueraaux des classes”, der skulle administrere 

mandskabsudskrivningen, var i 1750’erne mere eller mindre i opløs-

ning.159 I Danmark var det fra 1739 søofficerer, der stod for enrolle-

ringsvæsenet. Disse enrolleringsofficerer var posteret rundt om i 

provinsen, hvor de skulle stå for at føre lister over de søfolk, der 

skulle udskrives og lønnes for deres tjeneste i Søetaten. I 1720’erne 

findes der belæg for, at denne opgave løstes af civile embedsmænd – 

mønsterskrivere. Baggrunden for, at man fra 1739 valgte at lade 

denne strengt administrative opgave løse af officerer, har formentlig 

været, at man på denne måde havde en reserve af officerer, som man 

i påkommende tilfælde kunne benytte ved større mobiliseringer, 

hvor der var behov for flere officerer end i fredstid. Det var, som det 

senere skal påvises, også en måde hvorpå man kunne skille sig af 

med de ringeste elementer i søofficerskorpset uden helt at afskedige 

dem. 

I Frankrig var søofficerne opdelt i to korps, nemlig ”officiers de 

plume” og ”officiers d’épée”. Den førstnævnte gruppe kan oversæt-

tes til ”pennens officerer”, den anden til ”sværdets officerer”. Office-

rerne i ”corps de plume” bar deres navn efter de fjerpenne, som var 

                                                           
159  Pritchard 2009 s. 26. 
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disse administrative officerers primære arbejdsredskab. Gruppens 

operative modstykke var ”officiers d’épée - ”sværdets officerer”, 

som var beskæftiget om bord på flådens skibe. Denne opdeling var 

udtryk for en høj grad af specialisering inden for den franske marine.  

En specialisering, som tilsyneladende aldrig blev et ideal i den dan-

ske Søetat. Tværtimod tyder meget på, at den brede sammensætning 

af de danske søofficerers uddannelse netop sigtede til både at gøre 

dem tjenlige til landtjeneste og sejlende tjeneste. Også på Holmen 

anvendte man officerer til at føre kommando ved de derværende 

kompagnier og eksempelvis på skift at sidde som assessorer i Søeta-

tens Kombinerede Ret. De fire divisioner på Holmen havde i prin-

cippet fire officerer per kompagni, så der til de i alt 40 kompagnier 

var et behov for 160 officerer. Selvom der var enkelte officerer, der 

havde flere kompagnier, og der også kunne være andre årsager til, at 

der var færre officerer ved kompagnierne, end der nominelt skulle 

være, så er det helt klart, at man i kraft af denne organisation kon-

stant rådede over en stor ressource af uddannede, lønnede søoffice-

rer, der kunne udkommanderes med orlogsskibene, når større mobi-

liseringer skabte behov for dette. 

5.3. Søofficerernes rolle 

Max Webers beskrivelse af embedsmændenes rolle i rationelle bu-

reaukratier behøver ikke at begrænses til civile embedsmænd, men 

kan også udstrækkes til at omfatte søofficerer. Ikke blot fordi disse 

agerede i klart definerede hierarkier, var veluddannede og fast løn-

nede, men også fordi de i den danske Søetat var pålagt en række 

opgaver, som ligeså godt kunne løses af civile embedsmænd. Det 

gjaldt eksempelvis de ovenfor nævnte enrolleringsofficerer. Men 

søofficerer agerede ikke som embedsmænd, og de ville formentlig 

have frabedt sig at blive set som sådanne. Derfor er Webers analy-
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semodel ikke tilstrækkelig til at rumme den kultur, som søofficerer-

ne var en del af. 

Kultur og normer har ændret sig siden 1700-tallet. Det kan derfor 

være svært umiddelbart at forstå, hvilke faktorer der var vigtige i 

samtiden. Søofficerer såvel som resten af samfundet indgik i et kom-

pliceret samspil, hvor forskellige grupper og personer relaterede i 

sociale forhold til hinanden ud fra regler og normer, der var gæl-

dende i samtiden. For at kunne tilnærme os en forståelse af de me-

kanismer, der påvirkede samtidens mennesker, kan man i stedet for 

Max Webers analysemodel benytte sig af det begrebsapparat, som 

sociologen Pierre Bourdieu har formuleret, og bl.a. tager udgangs-

punkt i, hvordan aktører agerede i forhold til hinanden i felter – i 

dette tilfælde f.eks. et militært felt eller et hof-felt. Disse felter eksi-

sterede side om side, men kunne have helt forskellige regler og nor-

mer. Aktørernes ageren afhænger ifølge Bourdieus teori af, hvor 

store ressourcer, den enkelte kan opbygge og forbruge. Ressourcerne 

består af forskellige former for ”kapital”. Bourdieu definerede her 

”kapital” i en langt bredere forstand end blot økonomisk kapital. 

Flere typer kapital findes side om side, både økonomisk, kulturel og 

social kapital. Det er let at forstå, at en søofficer eksempelvis kunne 

tilegne sig større økonomisk kapital, i takt med at han avancerede og 

steg i løn. Men når han avancerede, opnåede han ud over den øko-

nomiske fremgang også status og anseelse. Omvendt kan man også 

finde eksempler på adelige søofficerer, der ikke var lige så økono-

misk formuende som f.eks. en admiral, men alligevel havde højere 

status i samfundet på grund af familiebaggrund. Det er i den forbin-

delse, kulturel og social kapital er meget nyttige begreber at anven-

de. Den sociale kapital manifesterer sig eksempelvis som familiebag-

grund, men også i form af socialt og fagligt netværk og social og 

militær rang. Her findes altså en forklaring på, at penge – populært 
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sagt – ikke er alt. Men det stopper ikke med den sociale kapital, for 

den kan eksempelvis ikke forklare, at ikke-adelige, uformuende søof-

ficerer alligevel kunne opnå høj status. Det kunne de i kraft af en 

tredje form for kapital, nemlig den kulturelle kapital. Kulturel kapi-

tal tilegnede den enkelte søofficer sig gennem sin uddannelse og 

generelle dannelse. Den kulturelle kapital er den, det er sværest at 

identificere, fordi den er så tæt forbundet med personlige egenska-

ber, som det er svært at måle på århundreders afstand. Sproglige, 

mundtlige færdigheder, hvor formfuldendt en officer dansede eller 

hilste, kan ikke umiddelbart måles i dag, men disse egenskaber har 

haft stor betydning som kulturel kapital. 

Uniformen var det ydre, synlige bevis på at bæreren tilhørte det 

militære felt. I Krgsartiklerne indskærpedes det, at alle officerer skul-

le bære deres uniform ”alletider og i alle Lejligheder”.160 Den danske 

Søetat havde haft standardiserede officersuniformer siden 1722.161 

Herved adskilte den sig fra den britiske flåde, der først indførte uni-

former i 1748.162 Den svenske flåde synes at have indført uniforme-

ring i midten af 1700-tallet.163 Den enkelte officers påklædning var en 

meget klar ydre manifestation af den kulturelle kapital. I nogle til-

fælde vil det være svært at adskille, om en bestemt detalje er udtryk 

for den ene eller anden eller tredje form for kapital. En officers felt-

tegn, den silkesnor, han bar i kårdefæstet som det håndgribelige 

bevis på, at han havde rang af officer, var en social distinktion, idet 

den var et tegn på hans rang og viste, at han indgik i et bestemt soci-

alt netværk. Men felttegnet var også en synlig manifestation af hans 

                                                           
160  KALTS 1756 § 24. 
161  Borg 1974 s. 17. 
162  Ibid. s. 20. 
163  Lybeck 1942 bd. 2 s. 279. 
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kulturelle kapital, og om felttegnet var nyt eller gammelt og slidt har 

været udtryk for hans økonomiske formåen – samtidig med at det 

var et udtryk for hans kulturelle kapital. Felttegnet indførtes i den 

danske Søetat i 1731.164 

De tre ovennævnte former for kapital kunne omsættes til hinan-

den. Penge var naturligvis et middel til at købe kulturelle markører – 

eksempelvis klædedragt. I 1771 kostede en ny kaptajnsuniform Peter 

Schiønning f.eks. over 65 rigsdaler.165 Men for penge var det faktisk 

også muligt at købe sig til en titel og dermed tilegne sig en bestemt 

form for social kapital.166 Kulturel og social kapital kunne også om-

sættes til økonomisk kapital, og det var eksempelvis lettere at opnå 

lån og kreditværdighed som adelig, end som borger. 

Alle de tre former for kapital var dog først rigtig noget værd, hvis 

de også rent faktisk blev anerkendt af andre. Når de blev det, siger 

Bourdieu, transformeres de til ”symbolsk kapital”. Det var ikke nok, 

at en officer havde rang, var uddannet og besad penge, hvis han af 

en eller anden grund ikke blev anerkendt blandt andre militære som 

en værdig officer. I det enevældige samfund og især i de militære 

etater kan den symbolske kapital lettest beskrives med et ord, som 

alle i samtiden også forstod: ære.  En officer kunne være nok så for-

muende, veluddannet og uniformeret, men hvis han havde svigtet i 

en bestemt situation og f.eks. ikke forsvaret sin egen eller etatens 

ære, ville han miste sin symbolske kapital og dermed magt og ind-

flydelse. 

                                                           
164  Borg 1974 s. 19. 
165  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 22. januar 1771. 
166  Henningsen, Peter, Den bestandige maskerade, Historisk Tidsskrift bd 

101, hæfte 2, Kbh. 2001 s.333. 
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Et aspekt, som Pierre Bourdieu også har beskrevet, er den ”sociale 

reproduktion”, nemlig en gruppes evne til at videreføre sin sociale 

kapital. I Søetatens tilfælde kan der ikke herske tvivl om, at grupper i 

etaten som f.eks. officerskorpset og håndværkerstokken ofte repro-

ducerede deres symbolske kapital ved at lade egne børn indtræde i 

forældrenes sted. Særlig officerskorpset var i stand til at reproducere 

sig selv og videregive erhvervede privilegier til næste generation. 

Mellem 28 og 46 % af nye søofficerer i perioden 1720-1800 var børn 

af søofficerer.167 Og når man nærlæser de enkelte søofficerers biogra-

fier fra perioden, er det iøjnefaldende, hvor mange søofficersfamilier, 

der var gift ind i hinanden, hvilket lader antyde, at familiære bånd 

spillede en rolle i forhold til karrierevalg og netværk internt i etaten, 

hvilket muligvis har haft betydning for avancementsmuligheder, 

uden at der dog kan føres entydigt bevis herfor. 

Schiønnings tanker om rang og ære tog ofte udgangspunkt i ordet 

”æstime”, hans måde at stave det franske ord for ”anseelse”, som 

synes at have været et omdrejningspunkt. Ud fra de mange sider, 

han skrev om dette emne, kan groft identificeres tre forhold, som var 

vigtige for at opnå denne anseelse:  

 

1) rang  

2) stand som profession (etat) 

3) stand som fødsel (adel/borgerlig) 

 

Disse tre forhold var tæt forbundne, så f.eks. adeligt fødte havde 

lettere adgang til en ærefuld profession, som kunne give en høj rang. 

I det følgende skal vi derfor se nærmere på rangfænomenet. 

                                                           
167  Reske-Nielsen, 1950-52, s. 122f, tabel 14. og 15. 
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5.4. Rang 

En vigtig parameter for 1700-tallets standssamfund var Rangforord-

ningen, som indførtes i 1671 og var et vigtigt redskab for den ene-

vældige kongemagt i bestræbelserne på at udøve social kontrol over 

adelen og det øverste borgerskab. Ved at indføre rangklasser, der var 

afhængige af både kongelig gunst og placering i eksempelvis det 

militære hierarki, gjorde den enevældige konge op med den gamle 

adel. Nu var adgang til kongen og kongelige stillinger og begunsti-

gelser vigtigere end adelig fødsel. I systemet var der indbygget en 

mulighed for dygtige og talentfulde officerer i kraft af deres evner at 

svinge sig op til endog meget høje placeringer i samfundet. Omvendt 

var der også mulighed for at tage en genvej og opnå tilsvarende høje 

placeringer ved at indynde sig ved hoffet. Disse forskellige veje til 

succes vil i det følgende blive undersøgt.  

Søofficerer og alle andre kunne slå op bagest i Hof- og Statskalen-

deren og se præcist hvor i hierarkiet, de var indplaceret. Der fandtes 

ni rangklasser, og jo højere man befandt sig i rangklasse, jo større 

social kapital i form af status og ære var der forbundet med en offi-

cers stilling og person. Rent fysisk kunne en officer opleve at komme 

nærmere og nærmere kongens person ved tafler og teaterforestillin-

ger ved Hoffet. Der var ikke nødvendigvis nogen økonomisk vin-

ding forbundet med en høj placering, men omvendt steg en officers 

chance for økonomisk og social succes i takt med at han klatrede op 

ad rangstigen. Derfor var der mange gode grunde til, at søofficerer 

og andre gik meget op i deres placering i rangordenen.  

Der fandtes også en intern rivalisering mellem Sø- og Landetaten, 

der manifesterede sig i subtile men betydningsfulde forskydninger i 
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Rangforordningen i løbet af 1700-tallet.168 Af tidens Hof- og Statska-

lendere fremgår det, at Søetatens blev officerer flyttet ganske meget 

frem og tilbage i den undersøgte periode i forhold til Landetatens 

officerer. I 1744 blev admiraler og viceadmiraler væsentligt forfrem-

met fra 2. til 1. rangklasse. Også schoutbynachter forfremmedes fra 3. 

til 2. rangklasse. Men allerede i 1746 gik det tilbage for Søetatens 

officerer, og generaladmiralen mistede sin lighed med generalfelt-

marskallen i Landetaten. Og det var kun en ringe trøst, at admiraler 

blev stående i 1. rangklasse, for viceadmiralerne blev flyttet tilbage 

ned i 2. rangklasse. Schoutbynachterne måtte også finde sig i at blive 

rykket tilbage til 3. rangklasse. Generelt tabte søofficererne meget 

terræn i forhold til Landetaten med reformen af Rangforordningen i 

1746. Først i 1768 blev Søetatens admiraler sat på lige fod med gene-

raler i Landetaten. Alle charger i Søetaten fra generaladmiral og ned 

til schoutbynacht (fra 1771 kaldt kontreadmiral) blev forfremmet ved 

den lejlighed. Chargerne under admiralsrang blev stående, hvor de 

havde stået i rangklasserne siden 1746. Premierløjtnanter i Søetaten 

havde hele tiden rangeret lige med kaptajnløjtnanter i Landetaten. 

Denne forskel må forklares med det faktum, at premierløjtnanter i 

Søetaten kunne blive betroet kommandoen over mindre fartøjer og 

dermed komme til at føre kommando over væsentlig flere mænd og 

kanoner, end en kaptajnløjtnant i Landetaten kunne gøre sig håb om 

under normale omstændigheder.  

                                                           
168  Der udfærdigedes nye rangforordninger 13.12.1730 (Garde bd. 3 s.174), 

11.2.1734 (Garde bd. 3 s.208), 11.2.1744, (Garde bd. 3 s 276), 14.10.1746 og 

et rang-patent for flagmænd 11.4.1768 (Garde bd. 3 s. 350). De faktiske 

placeringer i Rangforordningen bygger på opslag i Hof- og Statskalen-

deren for de relevante år. 
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Det er svært at sige, hvad der var baggrunden for den degradering 

af Søetaten som etat, som rangforordningen af 1746 reelt var udtryk 

for. Et kvalificeret gæt er, at den hang sammen med Danneskiold-

Samsøes fald som chef for Søetaten i netop 1746, ligesom forfrem-

melsen i 1768 formentlig skal ses som et resultat af Danneskiold-

Samsøes tilbagekomst som chef for Søetaten i 1766.  

Det kan således konkluderes, at der forekom forskydninger i de 

militære chargers position i Rangforordningen i løbet af 1700-tallet. 

Men afspejlede disse forskydninger egentlige rivaliseringer blandt 

land- og søofficerer om, hvem der havde mest status? Det er generelt 

ikke let at finde kilder hertil, for en direkte kritik af Rangforordnin-

gen ville på mange måder have kunnet tolkes som en kritik af kon-

gens ret til at uddele gunstbevisninger og dermed af kongen selv. 

Men Peter Schiønning skrev en række essays om rang og ære i sin 

private tankejournal, som han ikke havde til hensigt at at udgive. 

Her er der et indblik i problemerne med Rangforordningen.  

Schiønning lagde ikke fingrene imellem i sin kritik af, hvad han 

fandt, var uretfærdigt ved rangsystemet, både i forhold til de militæ-

re charger og især i forhold til civile hofcharger. Hvad de militære 

charger angik, syntes han at det var urimeligt, at viceadmiraler ran-

gerede lige med generalmajorer ”af hvilke vi have saa mangfoldige i 

vores Armé”.169 Han påpegede også, at der kun var 5 numre imellem 

kommandører og schoutbynachter (de var hhv. nr. 9 og nr. 3 i 3. 

rangklasse), men at der var himmelvid forskel på de to chargers 

indbyrdes ”kapacitet”. Som et interessant eksempel nævner han, at 

schoutbynachter, fordi de førte kommandostav, blev begravet med 

samme æresbevisninger som generalmajorer, der tilhørte 2. Rang-

                                                           
169  KB, Schiøn. 53 4o, s. 496 ”Flagmændene i Søetaten bør have højere 

Rang”. 
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klasse, hvilket f.eks. indbefattede, at der blev kørt med seks heste for 

vognen ved deres ligbegængelse. Heri så Schiønning et klart bevis 

på, at Søetatens schoutbynachter var placeret forkert og for lavt i 

Rangforordningen. Schiønning beklagede også, at kammerherrer 

rangmæssigt overhalede selv højtstående søofficerer, og at deres 

symbol, kammerherrenøglen, iflg. Krigsartikelsbrevet for Landtjene-

sten ved Søetaten skulle bæres forrest i ligfølget ”...af en Comman-

deur Capitaine, eller Capitaine, paa en Carmoisin med Sølv besat 

Pude.”170 Denne bestemmelse harmede Peter Schiønning, fordi den 

var et symptom på, at kongens favoritter havde tilegnet sig militære 

symboler og skikke ”for at efterabe de militaire i det som i meget 

andet”.171 Og eksemplet viser at det var en militær skik, der var ud-

videt til at omfatte kongeligt begunstigede personer, der ikke altid 

var militære. Det stred mod Schiønnings æresbegreber som officer. 

Men det stred også mod noget mere fundamentalt, nemlig den for-

ventning, enevælden selv havde skabt, da Rangforordningen indfør-

tes i 1671. En forventning om, at officerer og andre fra da af kunne 

arbejde sig frem i rangklasserne i kraft af deres meritter snarere end 

deres ædle byrd eller gode forbindelser.  

Imidlertid var netop gode forbindelser ofte en langt hurtigere vej 

frem i rangklasserne end lang og tro tjeneste om bord på majestæ-

tens skibe.  At blive udnævnt til kammerherre var en sådan genvej. 

Kammerherrer skyldte udelukkende deres forfremmelse kongelig 

gunst, og selvom der var velfortjente personer blandt dem, synes 

hovedindtrykket at have været, at de fleste ikke gennem deres mili-

tære tjeneste havde gjort sig fortjent til dette spring op i 2. Rangklas-

                                                           
170  KALTS 1756 § 580. 
171  KB, Schiøn. 53 4o, s. 560, afsnittet hedder ”Om Kammerherrenøglen som 

bæres for Lig” og er skrevet 31.8.1768. 
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se. Kammerherrer rangerede midt i 2. Rangklasse, og hvis man skul-

le opnå samme status i rangklasserne i kraft af sin militære karriere, 

skulle man avancere til rang af viceadmiral. Sådanne misforhold 

mellem militær rang og hofrang undergravede efter Peter Schiøn-

nings mening idealet om den militære subordination og absolutte 

hierarki.  

 

 
 

Diagram 1: Diagrammet viser tydeligt, at kun en meget lille andel af rigets 

kammerherrer var søofficerer, mens hærofficerer udgjorde en ret stor del af 

denne eksklusive gruppe. 

Muligvis var rønnebærrene også sure. I hvert fald kan et hurtigt 

gennemsyn af Hof- og Statskalenderen på Schiønnings tid afsløre, at 

der blandt kammerherrerne var ganske få søofficerer i forhold til 

officerer fra Landetaten. I 1769 var kun 2 % af kammerherrerne søof-

ficerer (i alt fire personer), denne beskedne procentdel øgedes til 4 % 

2%

19%

79%

Kammerherrer 1769

Søetaten (4) Landetaten (32) Andre (132)
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ti år senere (i alt ti personer). Andelen af officerer fra Landetaten 

faldt tilsvarende med 2 % fra 19 til 17 % – hvilket man dog næppe 

skal se noget tilsigtet i. 

Der lå noget selvmodsigende i Rangforordningen. På den ene side 

belønnede den de fortjenstfulde, på den anden side var den en lade-

port for unge opkomlinge, der kunne danse sig vej ind til det søde 

liv ved hoffet og springe forbi eksempelvis militære officerer i avan-

cementet. Peter Schiønning skrev sarkastisk om de unge hofmænd, 

at de var dygtige til at danse og gøre komplimenter for hoffets da-

mer, men i øvrigt var ”kiælne og lækker feede” og ikke gad bestille 

noget. Han sammenlignede dem med de skødehunde, der var på 

mode blandt hoffets damer. De kunne også gøre kunster og blev 

kysset og fik lov til at ligge på skødet. Kammerherrer-

nes/skødehundenes modstykke var i Schiønnings analogi officerer-

ne/jagthundene:  

De andre derimod [officererne] som maa opofre deres Tid til at læ-

re Videnskaber, tjener Kongen og Fædrenelandet i Krig og anden 

Sted, og ej faa tid til at lære Kunster, kan anses som disse hæslige 

Jagthunde, der vel giør deres Herrer anselige Tjenester paa Jagt og 

frelser ofte hans Liv, lider Ondt og kan ikke altid være en Bon Point, 

og i stand til at divertere, maa derfor ikke komme i Stuerne til Fruen-

timmere, der ikke kan lide dem.172  

Den prægnante sammenligning mellem skødehunde og jagthunde 

giver et klart indtryk af, hvad den meritorienterede søofficer mente 

om den type unge mænd, der svang sig op i samfundet. Men det var 

ikke fordi, Schiønning var direkte revolutionær. Han rummede selv 

mange af de modsætninger, som det enevældige samfund afspejlede. 

For en ting var, at han gik ind for, at folk skulle avancere og belønnes 
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i kraft af deres meritter, som han blandt andet skrev i en strøtanke 

under overskriften ”Rang og Belønning at gives efter Chargernes 

Vigtighed”.173 Men samtidig kunne han skrive, at selvom flere var 

misfornøjede med det, så var det godt, når der kom grever og for-

nemme folks børn ind i Søetaten. Dels gav det etaten ”luster”, altså 

kastede glans over den, dels kunne man håbe, at de store folk havde 

”Credit til Hove” (ved hoffet), og i kraft af dette kunne skaffe etaten 

forskellige fordele.174 

Denne forståelse for at forbindelserne ”til Hove” var gode, afspej-

lede en anerkendelse af de faktiske forhold. Det forekom nemlig, at 

unge adelsmænd valgte at gøre karriere som søofficerer. De gik alle i 

kortere eller længere tid på Søkadetakademiet, men ofte avancerede 

de langt hurtigere end deres borgerligt fødte kollegaer. Det mest 

ekstreme eksempel herpå var den lille grev Adam Moltke, der i 1755 

blev kadet i en alder af syv år. Efter kun to år som kadet udnævntes 

han til sekondløjtnant og i 1760 sprang som 12-årig direkte til at blive 

kaptajn og sprang dermed både sekond-, premier- og kaptajnløjt-

nantsklassen over! Et tilsvarende hurtigt avancement blev den kon-

gelige ætling grev C.C. Danneskiold-Laurvig til del, og også grev 

C.G. Reventlow kunne glæde sig over en sådan adelig lynkarriere  

Omvendt kan det indvendes, at der også var eksempler på adelige, 

der gik ind på akademiet i en helt almindelig alder og avancerede på 

helt almindelig vis, f.eks. grev C.C. Sponneck, der var født i 1706, 

blev kadet i 1720 og udnævntes til sekondløjtnant i 1728. Det var 

ikke nok, at være adelig, for at man kunne gøre sig forhåbninger om 

de ekstremt hurtige avancementer. Disse synes at have været forbe-
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174  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 140-143.  
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holdt de allerøverste familier med helt tætte relationer til kongefami-

lien. 

Schiønnings tanker om det fordelagtige ved at have fornemme fa-

milier repræsenteret i Søetaten harmonerer godt med Bourdieus 

tanker om symbolsk kapital, idet disse fornemme familier på en må-

de symboliserede, at selve etaten var anerkendt som fornem nok til 

at være forbundet personligt med disse fornemme personer. Bestem-

te personers rang og stand af fødsel havde indvirkning på opfattel-

sen af hele standen som profession. 

I midten af 1760’erne skrev Schiønning en af sine strøtanker under 

overskriften ”Hvorfor Adelen muelig ikke vil være Capt. Lieut. I Søe 

Etaten”.175 Her anførte han, at unge adelige godt kunne blive se-

kond- og premierløjtnant, men gerne sprang kaptajnløjtnantsklassen 

forbi. Ved at konsultere en liste over avancementer i Søetaten ses det, 

at selvom strøtanken er holdt i generelle vendinger, så sigtede den 

konkret til en meget lille gruppe, nemlig greverne C.C. Danneskiold-

Laurvig, F.C. Kaas, Adam Moltke, Niels Krabbe Juel og C.G. Revent-

low. Alle fem var blevet protegeret hurtigt gennem systemet, og det 

faktum, at de havde sprunget kaptajnløjtnantsklassen over, tolkede 

Schiønning som udtryk for, at de generelt ikke magtede at føre 

kommando. Kaptajnløjtnanter havde et stort ansvar som eksempel-

vis skibs- eller kompagnichefer, og der forventedes væsentligt mere 

af dem end af f.eks. en premierløjtnant. En kaptajn havde til gengæld 

som oftest en fuldmægtig i form af en næstkommanderende – ofte en 

kaptajnløjtnant. Og derved undgik man ifølge Schiønning at ekspo-

nere de fornemme unge adelige officerer, hvis de ikke havde ”merit-

ter” nok – altså talent. Hvis de derimod faktisk havde talent, mente 

han, de burde ”gaae deres Tour som andre” og ikke springe over i 
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køen, for så lærte de øvrige officerer at værdsætte dem.176 Hvis de 

ikke ”havde meritter”, så var det til gengæld bedst at skjule det så 

godt som muligt. De ovennævnte fem unge adelige opnåede i øvrigt 

også alle hurtigt at blive benådet med kammerherrenøglen. 

5.5. Avancement 

Efter i det ovenstående at have præsenteret en række overordnede 

spørgsmål om rang og stand og forholdet mellem kongemagten og 

søofficererne skal vi i det følgende se på de almindelige vilkår for 

avancement. Den danske Søetat stod i perioden 1720-1801 over for 

den særlige udfordring, at etaten måtte finde en måde at lade office-

rerne avancere inden for systemet, uden at de først fik lejlighed til at 

udmærke sig i kamp. Dette stod i stærk kontrast til forholdene under 

Store Nordiske Krig, hvor der var en direkte sammenhæng mellem 

udmærkelse i kamp og avancement. Dette gjaldt ikke blot for den 

berømte Tordenskiold, men også generelt for de øvrige officerer. Her 

skal blot nævnes enkelte eksempler. Efter det særdeles vellykkede 

slag ved Kolberger Heide 24. april 1715 udnævntes eksempelvis 

månedsløjtnanterne Ole Budde og Lars Bille begge til sekondløjtnan-

ter 19. maj samme år. Christian Degen, der også var månedsløjtnant, 

gjorde sig også heldigt bemærket ved samme slag, og udnævntes 

samme dato til kaptajnløjtnant og kaptajn Michael Bille sprang i 

samme anledning samme dato fra rang af kaptajn direkte til kom-

mandørsrang, mens slagets danske sejrherre, schoutbynacht Christi-

an Carl Gabel blev forfremmet til viceadmiral.177 Dette er blot et 

enkelt eksempel på, hvordan udmærkelse i søslag medførte for-

fremmelse under Store Nordiske Krig. På fuldstændig tilsvarende 
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vis foregik forfremmelse blandt officerer i den britiske Royal Navy 

stort set udelukkende i krigstid i hele det 18. århundrede.178 Efter 

Store Nordiske Krig kunne den danske Søetat ikke udnævne office-

rer på baggrund af indsats i krig. Derfor blev anciennitet et univer-

selt anerkendt parameter for forfremmelse, så udstået tjenestetid i 

forhold til første udnævnelse til løjtnant var afgørende for, hvornår 

man kunne forvente at avancere. Der var dog også andre forhold, 

der blev taget i betragtning, herunder særlig officerernes opførsel og 

tjenstlige og professionelle udvikling, der opsummeredes i jævnlige 

indberetninger til Admiralitetet – de såkaldte konduitelister.179 

Konduiteudtalelserne indgik i en vurdering af, om den enkelte of-

ficer egnede sig til forfremmelse. En anden forudsætning for avan-

cement var fra 1763, hvilke fag man havde bestået på Søkadetaka-

demiet. Alle skulle bestå to grundeksaminer, men hvis kadetten også 

havde bestået en tredje udvidet eksamen i sfærisk trigonometri, blev 

han udnævnt foran de jævnaldrende kadetter, der ikke havde taget 

dette fag.180 Færdiguddannede løjtnanter forventedes desuden at 

videreuddanne sig og overvære de forelæsninger, der jævnligt ar-

rangeredes i matematik og vandbygningskunst.181 Hertil kom, at der 

jævnligt arrangeredes afholdtes øvelser, hvor officererne øvede for-

mationssejlads i mindre fartøjer i Sundet.182 

                                                           
178  Rodger, N.A.M. Commissioned Officers’ Careers in the Royal Navy, 

1690-1815, Journal for Maritime Research, July 2001, Graphs 1.0-1.3. 
179  RA, 917, Søkrigskancelliet (Søetaten), ekstrakter af indkomne konduite-

lister 1756-88. 
180  Lund, H.C.A. Søkadet-Korpsets Historie 1701-1901 Kbh. 1901 s. 107. 
181  KALTS 1756 § 20. 
182  KB. Schiøn. 10, 4o f.eks. journal for 1764. 
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Imidlertid var disse tegn på meritorienteret professionalisering i 

fundamental strid med det herskende princip i Søetaten, nemlig 

princippet om anciennitet, altså at officererne avancerede i takt med, 

at der blev numre ledige enten ved dødsfald blandt de højere range-

rende eller ved udvidelser af officerskorpset. Det oplevedes ydmy-

gende for officerer at blive ”foretrukket”, som man kaldte det, når 

man blev sprunget over i avancementet. Således var eksempelvis 

kommandør Conrad von Schindel ifølge Schiønning i dårligt humør 

på et togt i 1773, da han her havde stået under kommando af admiral 

F.C. Kaas, som han i 1751-52 havde stået over i anciennitet, da han 

var skibschef, og Kaas kun næstkommanderende.183 Et andet sted 

omtalte Schiønning, hvilke følelser og konsekvenser det havde, at 

blive sprunget over (”foretrukken”) i avancementet:  

”< at blive foretrukken i den militære etat er skrækkelig, nedsla-

gende og foragtende, man tiener saa ikke mere med lyst, det er oprø-

rende blot at se et saadant Menneske [som er avanceret foran en 

selv], men utaaleligt at komme til at staa under en saadans Com-

mando.” 

Peter Schiønning anmodede i 1772 admiral Rømeling om at få en 

post som officer ved enrolleringen og begrundede ønsket med, at 

han ikke havde udsigt til andre attraktive poster i nær fremtid.184 

Der var syv foran ham i anciennitet, der kunne forvente at blive 

kompagnichefer, før han, og som ung kaptajn havde han allerede 

været næstkommanderende tre gange og været vagtskibschef i to år. 

                                                           
183  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 11. august 1773. Schiønning skriver, at 

Kaas kun havde været løjtnant og ikke engang næstkommanderende, 

men iflg. Topsøe-Jensen og Marquard var han næstkommanderende i 

fregatten FALSTER. 
184  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 3. februar 1772. 
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Han anførte blandt andet, at han ønskede at blive fri for at være 

næstkommanderende på endnu et skib, ”da man kuns var nødt til at 

skulle være dette en Gang, og ieg været dette tre Gange”. Dette må 

tages som udtryk for, at der var en nogenlunde fast etableret praksis 

for hvor mange gange, man behøvede at udføre forskellig form for 

tjeneste, før man kunne avancere. Så foretrak han hellere en enrolle-

ringspost, selvom han var bevidst om, at man generelt kun sendte 

dårlige officerer til enrolleringsposterne.185 Han havde imidlertid 

brug for en fast base i de kommende år, da han var ved at stifte fami-

lie. Anmodningen blev afslået, og allerede året efter fik Schiønning 

sit eget kompagni, da en højere rangerende kompagnichef uventet 

døde. 

Schiønning mistede selv sit kompagni, da han blev kasseret i 1780. 

Hans kompagni på Holmen blev derefter tildelt en relativt ung pre-

mierløjtnant Lütken, der ved en tilsvarende lejlighed året efter havde 

forsvaret sit skib, snauen LÆRKEN, mod kapere ved Vestindien og 

derved havde ”æret vort Flag og forsvaret det baade mod Over-

mænd og Ligemænd”.186 Dette må klart tolkes som et politisk signal 

fra Admiralitetet og Kronprinsen. Imidlertid gjorde Lütkens vold-

somme springavancement, hvor han sprang forbi syv årgange af 

officerer og endog overhalede sin egen storebror, ham ganske upo-

pulær, og ifølge Garde afholdt Kronprinsen sig fra ekstraordinære 

udnævnelser efter dette ene tilfælde.187 

                                                           
185  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 12, ”Slette Officerer sendes paa Enroullering, Skade 

deraf”. 
186  Kgl. Kabinetsordre, Kgl. Resolution 4.10.1781 nr. 83, her citeret efter 

Topsøe-Jensen og Marquard, 1935 bd. II s. 137. 
187  Garde, 1852, s. 271. 
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Det er muligt at få et mere overordnet billede af de mere gennem-

snitlige træk ved avancementer i søofficerskorpset ved at undersøge 

en større gruppe af søofficerer. En undersøgelse af den generation af 

danske søofficerer, der gjorde tjeneste i perioden 1766-1771 giver et 

mere akkurat billede af karriereforløb for de enkelte søofficerer. I 

Gregers Haxthausens notesbog findes en oversigt over samtlige dan-

ske søofficerer, der var aktive i perioden 1766-71. Denne gruppe er 

anført med deres fødselsår, året for starten på Søkadetakademiet og 

de følgende avancementer.188 Listen, der omfatter 221 navne giver et 

komplet billede af en generations søofficerer og kan blandt andet 

anvendes til at undersøge, hvor hastigt forskellige typer af søoffice-

rer avancerede. Som ovenfor nævnt kunne enkelte officerer fra høj-

adelen springe over en række charger og hurtigt bane sig vej til de 

højeste rangklasser.  Langt de fleste måtte slide sig op gennem ræk-

kerne. Af de tre officerer, der i denne periode opnåede rang af admi-

ral (Fr. Hoppe, C.C. Danneskiold-Laurvig og Caspar Fr. Fontenay) 

var det kun Fontenay, der havde slidt sig igennem samtlige charger 

fra kadet til admiral. Hoppe havde kunnet springe direkte fra at 

være kommandørkaptajn til schoutbynacht, og Danneskiold-Laurvig 

havde på grund af sin ædle byrd kunnet springe direkte fra kadet til 

kaptajn. Fontenay var barn af en fransk huguenot-familie, som var 

flygtet fra Frankrig, og var dermed ”2.-generationsindvandrer”. Det 

er muligt, at hans mere slidsomme vej mod toppen skal finde sin 

forklaring i, at hans familie ikke havde samme gode forbindelser 

som danske familier. 
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5.6. Ekstraordinære udnævnelser 

Indtil 1764 var det muligt for enkelte styrmænd både fra Søetaten 

selv og fra civile skibe at blive udnævnt til løjtnanter i fast tjeneste. 

Disse udnævnelser var ikke hyppige, men er interessante, og tjener i 

det følgende som sammenligningsgrundlag i forhold til mere almin-

delige, gennemsnitlige karriereforløb i Søetaten. I det følgende vil 

det blive undersøgt, hvordan denne praksis udviklede sig i perioden 

fra Store Nordiske Krig til midten af 1700-tallet. I den undersøgte 

gruppe af officerer, der var tjenestegørende mellem 1766 og 1771, var 

der i alt 29 personer ud af 219, svarende til 13 %, som ikke var ud-

dannet på Søkadetakademiet. Dette tal virker ikke umiddelbart som 

en andel, der kunne true de uddannede officerers status, men ikke 

desto mindre ses det, at der i samtiden var vrede over disse udnæv-

nelser. De brød med Søkadetakademiets monopol på at uddanne 

danske søofficerer og med officerernes avancement efter anciennitet.  

I den undersøgte gruppe forekom udnævnelser uden om akademi-

et udelukkende i perioden 1744-64 med hovedvægt på årene i slut-

ningen af 1750’erne (13 udnævnelser) og begyndelsen af 1760'erne 

(otte udnævnelser). Det kan være en statistisk tilfældighed, men 

under alle omstændigheder står denne kronologiske fordeling i et 

misforhold til den stigende grad af professionalisering, der i øvrigt 

fandt sted inden for Søetaten i perioden. Under Store Nordiske Krig 

blev der udnævnt en del månedsløjtnanter, men disses ansøgninger 

om antagelse som løjtnanter i fast tjeneste blev konsekvent afvist.189 I 

en forestilling om ansøgningerne, dateret 9. maj 1714, anførte Admi-

ralitetet bl.a. drikfældighed og manglende erfaring i sømandskab og 

orlogstjeneste blandt månedsløjtnanterne som årsag til afvisnin-

                                                           
189  Se Garde 1835 bd. 2 s. 297, fodnote. 
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gen.190 Forklaringen på dette misforhold var, at man efter Store Nor-

diske Krig ønskede at spare på Søetatens budgetter, og derfor snare-

re skred til afskedigelser end til nyansættelser, mens oprettelsen af 4. 

Division i 1755 medførte et behov for at udvide søofficerskorpset. 

Den største gruppe ekstraordinære udnævnelser fandt sted i slut-

ningen af 1750’erne. Seks af dem fandt sted på samme dato, 25. de-

cember 1755, alle seks havde været styrmandslærlinge på Styr-

mandsskolen på Holmen, indtil denne blev nedlagt i 1747. Deres 

udnævnelse må ses som et tegn på, at lærlingene fra denne skole har 

haft så gode maritime færdigheder, at man har ønsket at fastholde 

dem i Søetaten. Og da styrmændene efterhånden mistede deres be-

tydning netop fra midten af 1700-tallet, har det været mest naturligt 

at ansætte dem som løjtnanter. 

Mønsteret fra Store Nordiske Krig gentog sig ikke under den store 

udrustning i 1762. Også ved denne lejlighed udnævntes der en ræk-

ke månedsløjtnanter. I modsætning til 50 år tidligere var det nu mu-

ligt for nogle af de civile styrmænd og skippere at avancere fra må-

nedsløjtnant til officer i fast tjeneste. Under udrustningen havde der 

været så stor mangel på officerer, at 20 skippere havde fået rang af 

månedsløjtnanter. Da krisen var overstået, udnævnte kongen otte af 

dem til løjtnanter.191 I den anledning tog Søkadetakademiets chef 

kraftigt til genmæle og havde held til stort set at få standset denne 

praksis.192  

                                                           
190  Se Garde 1835 bd. 2 s. 297, fodnote. 
191  Garde 1835 bd. 3 s. 427, af den bevarede liste i Haxthausens notesbog 
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192  Lund 1901 s. 112. Her nævner Lund, at det var sidste gang, der blev 

udnævnt skippere, der ikke havde gennemgået Søkadetakademiet. Det-

te er dog ikke helt korrekt, som de anførte eksempler viser. 
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Løjtnanter kunne udnævnes uden om akademiet af flere forskelli-

ge årsager. For eksempel skyldte Jahn Lorentz Hansted sin udnæv-

nelse i 1760, den marokkanske ambassadørs anbefaling. Hansted 

havde været chef på et af det Afrikanske Kompagnis skibe og haft 

ambassadøren som passager, hvilket udvirkede anbefalingen, der 

blev imødekommet af kongen.193 I en udateret ”strøtanke” fra 

1760’erne uddybede Schiønning sin kritik af, hvad han kaldte ”Cine-

siske Skippere”, som han nedladende kaldte de folk fra handels-

kompagnierne, som han mente søgte over i Søetaten, fordi de var 

trætte af lange sørejser og havde tjent en formue, som de nu ønskede 

at nyde i fred i København.194 Det underminerede avancementssy-

stemet, når officererne fra f.eks. Asiatisk Kompagni overhalede de 

løjtnanter indenom, som udelukkende havde tjent i Søetaten og gik i 

et håb om at avancere til kaptajn. 

Det var givetvis demotiverende for de unge løjtnanter, når de blev 

sprunget forbi i avancement, men der var også en fordel for Søetaten 

ved disse udnævnelser, hvilket Schiønning undlod at nævne i sine 

strøtanker. Nemlig at Søetaten i folkene fra kompagnihandelsskibene 

havde yderst erfarne officerer med lange udkommandoer bag sig. 

Derfor er Søetatens fravalg af muligheden for at gøre brug af disse 

erfarne folk egentlig bemærkelsesværdig og må tolkes som et udtryk 

for, at Søetaten prioriterede professionalisering i kraft af uddannelse 

højere end praksisprofessionalisering. 

Udnævnelsen af søfolk, der ikke havde gennemgået uddannelsen 

på Søkadetakademiet, er et parallelt fænomen til de børn af højade-

len, som fik lynkarrierer og som ganske vist gik på akademiet, men 

                                                           
193  Se Topsøe-Jensen og Marquard 1935 bd. 1 s. 537. 
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ikke i praksis havde en chance for at få en nær så grundig uddannel-

se som deres mindre fornemme kolleger. De to grupper af hhv. høj-

adelige officerer med lynkarrierer og ekstraordinært udnævnte skip-

pere og styrmænd udgjorde en klar undtagelse i forhold til det sam-

lede officerskorps. I 1760’erne bestod de to grupper tilsammen af 

færre end 15 personer ud af et søofficerskorps på ca. 180 mand. 

Gruppen vil derfor kun tjene som referenceramme i forhold til den 

største gruppe af officerer med gennemsnitlige karrierer, der vil bli-

ve undersøgt i det følgende afsnit. 

5.7. Gennemsnitlige karriereforløb for officerer 

Som konstateret i det ovenstående, gennemgik langt de fleste søoffi-

cerer en uddannelse på Søkadetakademiet, før deres udnævnelse til 

officer. I det følgende er gruppen af søofficerer i Haxthausens liste 

anvendt som udgangspunkt for en statistisk undersøgelse af varig-

heden af denne uddannelse. 

For den gruppe på 189 søofficerer, der gjorde tjeneste i perioden 

1766-71, og som havde gennemgået uddannelsen på Søkadetakade-

miet, var den gennemsnitlige alder ved begyndelsen på akademiet 

12,7 år195. Deres kadetuddannelse varede i gennemsnit otte et halvt 

år. Dette gennemsnit dækker over ganske store forskelle. Der var en 

lille gruppe på 23 personer, hvis uddannelse på akademiet var korte-

re end fem år. I den anden ende var der en mellemstor gruppe på 41 

personer, hvis kadettid varede længere end ti år. Den store mellem-

gruppe på 125 personer var dem, der tilbragte mellem fem og ti år på 

Søkadetakademiet.  

                                                           
195  Denne gennemsnitlige alder er uddraget af de 178 personer, for hvem 

fødselsår er kendt. 
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Det længste uddannelsesforløb fik Frantz Harboe, der var indskre-

vet på akademiet i næsten 16 år. Denne lange kadettid kan dog for-

klares ved, at Harboe fik lov til at sejle i nogle år som styrmand på 

koffardiskibe.196 De to kadetter, der fik ekstremt kortvarige uddan-

nelser på under to år, havde også begge to erfaring fra handelsskibe, 

da de blev udnævnt. Sådan tjeneste kunne altså både sætte kadetter 

frem eller tilbage i deres avancement. 

 

 
 

Diagram 2: Uddannelsen som søkadet var ganske langvarig. Diagrammet byg-

ger på listen over tjenestegørende officerer i perioden 1766-71. 

                                                           
196  Topsøe-Jensen og Marquard 1935 bd. 1 s. 538. 
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Peter Schiønning 

blev udnævnt til 

sekondløjtnant i en 

alder af 24 år. Han 

havde ikke meget 

til overs for unge 

nyudnævnte løjt-

nanter på 16-19 år. 

I sine strøtanker 

skrev han, at så-

danne unge løjt-

nanter hurtigt blev 

beruset af deres 

nye status og drog 

om på byens bil-

lardhuse for at 

opsøge slagsmål og 

dueller.197 Peter 

Schiønnings ud-

nævnelsesalder 

passer godt med 

gennemsnittet. Det 

var kun en fjerdedel af kadetterne, der blev udnævnt, før de fyldte 20 

år. Langt de fleste sekondløjtnanter (123 ud af 156 i den undersøgte 

gruppe) var i begyndelsen af 20’erne ved deres udnævnelse. De fle-

ste måtte derefter vente mellem to og seks år, før de avancerede vi-

dere til premierløjtnant i slutningen af 20’erne, og videre til kaptajn-

                                                           
197  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 134ff “Søkadetterne ikke for tidlig være officerer”. 

Figur 7: "Officer i Søe Etaten udi sin Stads Mondur", 

Johan Jacob Bruuns billede fra 1757 viser, hvordan 

søofficerers rang og fornemme stand understregedes af 

den rigt udsmykkede uniform. Rosenborg. 
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løjtnant, når de var i 30’erne. De fleste kaptajner blev udnævnt, når 

de var omkring 40 år gamle, og kommandør- og admiralsklassen 

kunne man ikke forvente at avancere til, før man var over midten af 

40’erne. Hvis man nåede at fejre sin 40-års fødselsdag som premier- 

eller sekondløjtnant, skulle man ikke regne med at avancere meget 

mere i sin karriere.  

Der foreligger ikke detaljerede undersøgelser af karakteren af søof-

ficerernes tjeneste. Det kan konstateres, at officererne var knyttet 

både til tjeneste i land og til søs. Landtjenesten kunne være ved 

Holmens divisioner eller ved enrolleringen i provinsen. Der var også 

poster ved skibbyggeriet og i Admiralitetet. Den sejlende tjeneste 

afhang af den politiske situation, og derfor var det afvekslende, hvor 

mange skibe, der blev udrustet og deployeret. Vagtskibene i Bæltet, 

Sundet og på Københavns Red blev dog udrustet år efter år, og tje-

neste som chef på et vagtskib synes at have været en forudsætning 

for avancement fra kaptajnløjtnant til kaptajn. Topsøe-Jensen og 

Marquards biografiske værk om danske søofficerer fokuserer pri-

mært på officerernes sejlende tjeneste, og officererne forskellige 

tjenstlige opgaver i land er ikke systematisk angivet. Derfor skal 

Peter Schiønning endnu engang tjene som eksempel, da oplysnin-

gerne fra hans dagbøger giver mulighed for at følge hans karriere i 

mindste detalje. Han tjente 35 år i Søetaten fra 1746 til 1781. I den 

periode nåede han at sejle med 17 forskellige skibe i sammenlagt 96 

måneder eller otte år. Opgjort i procent betød det, at sejlads kun 

fyldte 23 % af hans karriere som søofficer. De øvrige 77 % af tjeneste-

tiden, i alt 27 år, gjorde han tjeneste ved Søetatens landetablissemen-

ter – primært på Holmen. Der er intet, der tyder på at dette tjeneste-

forløb var usædvanligt. Landtjenesten var en integreret og væsentlig 

del af søofficerernes dagligdag.  



105 

 

6. Kapitel 

Holmens Hierarki.  

 

6.1. Nyboder, Holmen og København 

”Man seer paa disse Pladse Dagen igiennem vrimle af Mennesker 

(<) her ere lutter arbeidsomme Folk”198 Sådan beskrev Laurids de 

Thurah Holmen i sin københavnsbeskrivelse, Hafnia Hodierna. Ef-

tersom bogen var beregnet på et internationalt publikum, var nega-

tiv omtale utænkelig i Thurahs propagandaværk, men alligevel kan 

der ikke herske tvivl om, at der vitterligt var en vrimmel af menne-

sker på Søetatens områder i København. Thurah fremhævede også, 

at Søetatens områder var så omfattende, at de dannede deres helt 

egen by i byen, og at indvånerne i denne var anderledes end resten 

af byens indbyggere.199 

6.2. Sammenhæng mellem tjeneste i land og til søs 

I den dansk-norske flåde var tjenesten ved Holmen en fast integreret 

del af den samlede Søetats virksomhed. Det kan i dag synes logisk, 

at arbejdet med at bygge og vedligeholde orlogsskibene og tage sig 

af de tilhørende magasiner og øvrige nødvendige funktioner blev 

varetaget af søofficerer på Søetatens anlæg i København. Denne form 

for organisation minder om den måde, Søværnet var organiseret på 

indtil 1970’erne, men var usædvanlig i 1700-tallets Europa.  Andre 

                                                           
198  Thurah 1748 s. 205-6. 
199  Ibid. s. 205. 
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steder var værfter og flådeanlæg specialiserede institutioner, der 

leverede en tjeneste til de respektive flåder. I Sverige brugte man 

ganske vist bl.a. inddelte (enrollerede) bådsmænd fra Blekinge til 

værftsarbejde, men ikke organiseret på den regimentsagtige vis som 

ved Søetatens anlæg i København.200 

Den høje grad af centralisering i den danske flåde var medvirken-

de til at styrke landetablissementernes rolle i den samlede Søetat. 

Mens man eksempelvis i Storbritannien sendte officerer hjem på 

”half pay”, når der ikke var brug for deres kompetencer til søs, valg-

te man i stedet i Danmark at beholde officererne i aktiv tjeneste og 

bruge dem til at administrere arbejdet på Holmen og andre lignende 

opgaver.201 Centralisering og specialisering gik ikke hånd i hånd. 

Den højt centraliserede danske flåde lagde vægt på at uddanne offi-

cerer til generalister, der både kunne administrere og føre komman-

do til søs såvel som i land. Den britiske, franske og svenske flåde 

lagde større vægt på, at officerer specialiserede sig i et felt, f.eks. 

artilleri eller skibskonstruktion. 

Også underofficerer og håndværkere arbejdede både i land og om 

bord på skibene. Igen kan man sammenligne med den britiske flåde, 

som skelnede skarpt mellem de skibstømrere, der arbejdede om bord 

på skibene og de, der arbejdede i land på værfterne.202  

At man i den danske flåde udnyttede håndværkere og andet 

mandskab både om bord på skibene og i land, skyldtes muligvis, at 

det var den mest rationelle måde at udnytte arbejdskraften på i en 

flåde, der på grund af klimatiske forhold var tvunget til at lægge op 

hver vinter.  De britiske skibe kunne forlade flådehavnene på et 

                                                           
200  Bernes 2008 s. 15.  
201  Rodger 1986 s.269f. 
202  Rodger 1986 s. 23. 
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hvilket som helst tidspunkt på året, og skibenes tømrere og øvrige 

håndværkere kunne derfor ikke afses til arbejde i land i faste perio-

der. Herimod kan indvendes, at der jo også var behov for skibstøm-

rere på Holmen i København i sommermånederne, og at man på 

trods heraf godt kunne opretholde en stadig forsyning af arbejds-

kraft til skibene.   

Det er fristende at se en sammenhæng mellem denne ordning og 

det faktum, at Holmens magasiner af udenlandske øjenvidner blev 

beskrevet som særdeles velordnede. Den franske kaptajn de Folligny 

skrev i 1739 ”Deres Magasiner er i en udmærket Stand og ordnet 

med en næsten pinlig Nøjagtighed.”203 Han beskrev, hvordan lagre-

ne var adskilt med skillevægge, og værktøj og udstyr lå i hver deres 

særskilte rum, og at også sejl, tovværk og andet udstyr til hvert en-

kelt skib lå rullet sammen og havde skibets navn skrevet uden på. 

”Man maa indrømme, at det alt er fordelt med stor Orden og Nøjag-

tighed” sluttede han sin beskrivelse.204 Også det famøse brev fra den 

britiske gesandt Lord Pembroke, som i 1807 bestyrkede udenrigsmi-

nisteren George Canning i sin mistanke om, at Danmark udrustede 

til krig i sommeren 1807, giver samme billede. Han skrev, at i hvert 

fald 20 danske linieskibe var ”fit to go to sea with all their stores etc. 

named and numbered”.205 Denne beskrivelse byggede på en tur 

rundt i Søetatens magasiner og anlæg, der meget svarede til den tur, 

de Folligny havde været på i 1739. Canning tolkede dette som en 

                                                           
203  Ehrencron-Müller 1922 s. 239. 
204  Ibid. 
205  Munch-Petersen, Thomas, Defying Napoleon, Sutton Publishing 2007 s. 

76. Se også captain James Dunbars tilsvarende beskrivelse fra december 

1806 ibid. s. 52f. 
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krigsforberedelse, men i virkeligheden beskrev Pembroke blot Søeta-

tens rationelle lagersystem. 

6.3. Organisation – divisioner og kompagnier 

Det vil række for vidt at give et fuldstændigt billede af divisionernes 

organisation gennem hele den behandlede periode. Der fandt en 

række organisatoriske ændringer sted, og systemet synes at have 

været evalueret løbende med henblik på at optimere arbejdet på 

Holmen på den ene side og på den anden side at sikre mandskab til 

de skibe, der blev udkommanderet. Det var ikke altid nogen let ba-

lance. 

I sidste halvdel af 1600-tallet opstod et divisionssystem ved Søeta-

ten, som betød, at det faste mandskab på Holmen administrativ var 

inddelt i faste divisioner, som var underinddelt i kompagnier. I den 

største del af perioden indtil 1755 var der tre divisioner med hver ca. 

1000 mand (tallet varierede lidt alt efter diverse justeringer). Ud over 

de tre divisioner fandtes der tre artillerikompagnier med hver 138 

mand. I 1755 øgede man divisionernes antal til fire, til gengæld ned-

lagdes artillerikompagnierne, og deres mandskab indgik nu i divisi-

onerne.206 Der var stadig 10 kompagnier i hver division, og 106 me-

nige og underofficerer i hvert kompagni. Hertil kom 13 artillerister 

per kompagni. Det gav i alt 1066 menige og underofficerer og 130 

artillerister per division. Hensigten med oprettelsen af 4. Division 

var at sikre flere folk til arbejdet på Holmen. Det skulle dog vise sig 

ikke at være en holdbar løsning, som vi skal se senere (se afsnit om 

arbejdskompagnier og soldater som arbejdskraft på Holmen). 

 

                                                           
206  Garde 1852 s. 208. 
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Årstal Det faste mandskabs organisation 

1680 4 ”eskadrer” oprettes 

1688 3 ”delinger” { 10 kompagnier 

1719 30 kompagnier i 6 divisioner á 5 kompagnier + 3 tøjhus-

kompagnier (artillerister) 

1728 3 divisioner á 10 kompagnier +3 tøjhuskompagnier 

1746 Håndværkerstokken inddeles i 5 kompagnier 

1755 4. Division oprettes, tøjhuskompagnierne inkorporeres i 

divisionerne 

1764 2 arbejdskompagnier oprettes 

1775 Artilleristerne udskilles i kompagnier, 1 artillerikompagni 

ved hver division + 9 matroskompagnier 

1793 Artilleristernes andel forandres til 2 ved hver division + 7 

matroskompagnier 

1815 4. Division ophæves 

1816 3. Division ophæves, nu 2 divisioner: 1. Division: sejlende 

mandskab, 2. Division: håndværkere 

TABEL 2: Det faste mandskabs organisation.207 

 

Oprettelsen af 4. Division i 1755 var en logisk konsekvens af et reg-

lement fra 1741, som bl.a. regulerede det antal af folk fra divisioner-

ne, der måtte udkommanderes til søs.208 Heri bestemtes det, at kun 

                                                           
207  RA, Håndskriftsamlingen, V. Danmarks indre historie, V. E 33 H.F. 

Kiærs samlinger, artikler. Nærværende oversigt bygger på Kiærs manu-

skript, Oplysninger om Rekruttering og Organisation af Flaadens 

Mandskab i Perioden 1660-1848, skrevet i 1958 s. 2. 
208  Reglement for flådens ekvipering og desarmering dateret 17. februar 

1741 omtalt i Garde 1833 bd. 3 s. 239f. 
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halvdelen af divisionsfolkene måtte udkommanderes, og at der altid 

var behov for 2000 mand til arbejdet på Holmen. Dette regnestykke 

kunne kun gå op, hvis man oprettede en ekstra division. Hvis der 

ikke var de fornødne 2000 mand til rådighed, måtte man supplere 

med enrollerede søfolk. Dette synes dog ikke at være sket, bortset fra 

i forbindelse med selve oprettelsen af den ekstra division, hvor man 

måtte hente næsten 800 norske enrollerede til København. 

Da den franske kaptajn de Folligny i 1739 beså flådens anlæg 

fremhævede han i sin dagbog ”en god Indretning, som Kongen har 

iværksat (<) han holder 30 Matroskompagnier, hvert paa 128 Mand, 

som bruges ved alle Arbejder i Havnen.”209 Han beskrev, hvordan 

hvert kompagni havde sin særlige gade i Nyboder, og virkede i det 

hele taget behørigt imponeret over den rationelle indretning af den 

danske Søetat. Den franske kaptajn beskrev ret nøjagtigt en organisa-

tion, som var enestående i international sammenhæng. Ingen anden 

flåde i verden var organiseret på denne vis. Størrelsen var også im-

ponerende, idet eksempelvis den svenske flådes værft i Karlskrona i 

samme periode ikke havde mere end ca. 500 fastansatte håndværke-

re og arbejdere, der kunne suppleres med op til 800 soldater og straf-

fefanger.210 Denne arbejdsstyrke så ikke ud af meget i sammenlig-

ning med de 3500-4000 arbejdere, håndværkere og søfolk i Køben-

havn. 

Den nærmeste parallel til Søetatens divisioner var Landetatens 

hvervede regimenter. Ligesom disse var Søetatens divisioner ikke en 

egentlig operativ enhed, men snarere en administrativ størrelse. I 

størrelse kunne en division sammenlignes med et infanteriregiment i 

                                                           
209  Ehrencron-Müller 1922 s. 242. 
210  Norberg 1993 bd. 1 s. 102f. og 106 
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Landetaten.211 Kun ved parader optrådte divisionerne samlet. Når 

eksempelvis et skib blev bemandet, var ca. halvdelen af den menige 

besætning fra divisionerne, og den anden halvdel enrollerede søfolk. 

Divisionsfolkene i skibets besætning stammede fra flere forskellige 

divisioner og kompagnier og f.eks. fra håndværkerkompagnierne. 

Ifølge Peter Schiønning var det problematisk, hvis man sendte for 

mange folk fra et enkelt kompagni om bord på samme skib, idet 

kompagniet så blev ramt ekstra hårdt, hvis dette skib blev ramt af 

sygdom eller ligefrem gik tabt ved forlis.212 Et sådant tab kunne på 

grund af udgifterne ved at tegne kontrakter med nye folk ruinere 

kompagnichefen, som i princippet hæftede personligt for den form 

for udgifter. 

For 4. Division har en stikprøve vist, at det kunne variere, hvor 

mange folk der blev udsendt fra et enkelt kompagni. 1. Kompagni 

sendte i årene 1759-61 følgende antal om bord på skibene. For over-

skuelighedens skyld har jeg valgt at anslå det samlede antal folk i 

kompagniet til 115, selvom der godt kunne forekomme mindre ud-

sving:213 

 

1759 1760 1761 

39 27 36 

34% (ud af 115) 23% (ud af 115) 31 % (ud af 115) 

TABEL 3: Udsendte kompagnifolk. 

 

                                                           
211  Petersen 2002 bilag 8 s. 335ff gengives en række planer for danske infan-

teriregimenter efter 1774, disse regimenter var på ca. 1600 mand. 
212  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 413. 
213  RA, 516, Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne, Skibsbog for 

4. Division 1759-61. 
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Skematisk gengivet så sammensætningen af kompagnierne ved 

Holmens divisioner ud som på nedenstående skema.  

 

Sammensætning af hvert af de 10 kompagnier ved Holmens divi-

sioner, 1771:214 

kaptajn  á 300 rdl. årligt 1 

kaptajnløjtnant á 250 rdl.  1 

premierløjtnant á 200 rdl.  1 

sekondløjtnant á 150 rdl.  1 

overkanoner   á 63 rdl.  1 

kanoner  á 46 rdl.  1 

underkanoner á 31 rdl.  1 

konstabler  á 22 rdl.  8 

artilleridreng á 8 rdl.  1 

højbådsmand  á 56 rdl.   1 

skibmand   á 56 rdl.  1 

bådsmandsmath  á 38 rdl.  1 

kvartermestre  á 38 rdl.   1 

sergent   á 34 rdl.  1 

matroser   á 16 rdl.  86 

opløbere   á 12 rdl.  10 

drenge   á 6 rdl.  3 

kostdreng  á 0 rdl.  1 

rugdrenge  á 0 rdl.  10 

i alt per kompagni   132 mand 

i alt per division   1320 - 

i alt  3120 rdl. 

                                                           
214  Her gengivet efter MAB, Betalingsreglement, 1771, s. 3-4. Tallene bekræf-

tes i alt væsentligt af Sørensen, 1958 s. 49. 
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Til hver division hørte der en stab på fem mand. Den bestod af føl-

gende: 

 

Adjudant  á 150 rdl.  1 

Divisions kvartermester á 500 rdl.  1 

Divisionskirurg á 360 rdl.  1 

Profosser   á 24 rdl.  2 

 

De store forskelle i indkomst skal ses i lyset af, at de menige også 

modtog kostpenge og boede i Nyboder, mens udgifter til kost og logi 

skulle udredes af officerernes løn. Dermed blev forskellene lidt min-

dre markante. 

 

6.3.1. Uniformering 

For at kunne skelne mellem de forskellige divisioners mandskab i 

det daglige på Holmen var matrosernes og underofficerernes uni-

former kendetegnet ved forskellige farver på kraver og opslag.  

Fra efterlysninger af deserterede matroser kender vi signalementer 

med detaljerede oplysninger om divisionsmandskabets daglige på-

klædning, som blev beskrevet sammen med den undvegnes generel-

le fysiognomi. Det er klart, at sådanne personbeskrivelser i en tid 

uden fotografiske hjælpemidler måtte blive ganske upræcise. Men 

det kan være, at de kendetegn, der nævnes i beskrivelserne, i samti-

den har virket mere letforståelige, end de gør for den nutidige læser. 

De fundne efterlysninger er så vidt det kan skønnes ikke bevaret fra 

hele den undersøgte periode. Her skal nævnes nogle fra 1737: 
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Matrosen Hans Nielsen Lund, der var nr. 74 i 3. Divisions 4. Kom-

pagni, forsvandt 20. maj, og da han ved det offentlige trommeslag 

blev efterlyst, blev han beskrevet således:215 

”Af Statur, maadelig høy, med eet lysse brunt haar, Cabus paa 

Hovedet, noget hvidladen i Ansigtet, gick udi sin Brune Klædes 

Mundur, sampt blaa Strømper og Mæssing Spender i Skoene.” 

Kollegaen Petter Piil, der ”undveg” 25. oktober samme år blev be-

skrevet som: 216 

”<en Maadelig Karl, Rund i Ansigtet med et brunagtig krøllet 

Haar. Gik udi en Brun Klædes Munderings Trøye med blaa Op-

slag<” 

Det ses af disse og andre lignende efterlysninger, at folkene på 

Holmen gik i en brun klædesmundering, hvilket vil sige, at unifor-

men var af uld. De havde opslag i deres divisions farve, hvilket også 

nævnes af den franske kaptajn de Folligny, der så divisionernes folk i 

1739.217 De gik med sko med messingspænder, og deres strømper 

kunne være af forskellig nuance, hvilket viser, at uniformsreglemen-

tet ikke blev taget så alvorligt. Nogle havde hat, andre kabuds på 

hovedet. Uniformsfarven var brun, det var først i 1750’erne, at farven 

blev blå for hele Søetaten. Den franske kaptajn skrev i sin dagbog, at 

de danske søofficerer bar rød uniform med opslag i deres divisions 

farve.218 Dette har ikke kunnet bekræftes af skriftlige kilder, men 

samtidige portrætter viser forskellige farver opslag på danske søoffi-

                                                           
215  RA, 515, Holmens Chef (Søetaten), Standretssager 1737. 
216  Ibid. 
217  Ehrencron-Müller 1922 s. 243. 
218  Ibid. 
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cerers uniformer.219 Ved skiftet til den blå officersuniform i 1755 fik 

alle officerer røde opslag, hvorved dette meget klare tegn på forbin-

delse til divisionerne forsvandt. Divisionernes menige mandskab 

fortsatte med at have for-

skellige farver opslag:220 

Divisionernes mandskab 

fik udleveret ny munde-

ring hvert tredje år. Det 

var Søetaten, der betalte 

for disse munderinger på 

den måde, at de enkelte 

chefer fik bevilget 9 rigs-

daler per mand i deres 

division.221 Disse penge 

skulle bruges til en dragt i 

uldklæde, som blev brugt 

ved tjenesten i land. Uld-

munderingen måtte ikke 

bruges til søs, her skulle 

derimod anvendes en 

sejldugsmundering, der 

udleveredes én gang år-

ligt.222 Det slidsomme 

arbejde og det fugtig-salte 

                                                           
219  Se f.eks. portræt af Chr. Flensborg gengivet i Borg 1974 s. 18. Borg næv-

ner også denne sammenhæng mellem division og opslag s. 19. 
220  Borg 1974 s. 141. 
221  Ibid. s. 138 og Garde 1833 bd. 3 s. 51-52. 
222  Borg 1974 s. 140. 

Figur 8: De fire divisioners uniform med 

forskellige farver opslag, ca. 1760. 1. Division 

havde røde opslag, 2., hvidgrå, 3. paille, 4. 

lysegrøn. 
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miljø til søs var åbenbart så ødelæggende for uld, at kun officererne 

fik lov til at være iført dette materiale.  For at forebygge misbrug og 

underslæb skulle der ikke blot aflægges regnskab for matrosernes 

munderinger, der blev også afholdt en ”præsentation”, altså en pa-

rade, hvor hele kompagniet stillede op iført deres nye munderin-

ger.223 Peter Schiønning måtte som officer ved divisionerne ved flere 

lejligheder stille op til disse præsentationer. Et eksempel nævnes i 

hans dagbog for 3. januar 1767, det var en langvarig affære i det kol-

de januarvejr: 

”Den 3. Janv. 1767. Mønstrede 3die og 4de Divisioner for Greve 

Danneskiold, Admiralitetet som og for Commissariatscollegiet og 

tillige presenterede de nye Munderinger. Officererne blev og møn-

strede. Folkene gik op og sagde deres No. og fødested. Der begynd-

tes om Morgenen Kl. 9 og fik Ende Kl. 7 om Aftenen. Kl. 3 om Efter-

middagen kom 2. Compagni i 4. Division for.”224 

Præsentationerne fandt altid sted ved nytårstid. I Krigsartiklerne 

for Landtjenesten ved Søetaten beskrives det, hvordan en matros- og 

underofficers prøvemundering først skulle godkendes, og derefter 

sammenlignes med de færdige munderinger ved præsentationspa-

raden.  

Brugen af uniformer i land var også underlagt restriktioner. Den 

faste stok (håndværkerne) blev eksempelvis indskærpet, at de ikke 

skulle bruge deres nyeste uniform i det daglige arbejde. En uniform 

måtte kun bruges til arbejde, hvis den var mere end et år gammel.225 

Den nye uniform var reserveret til parader og lignende anledninger. 

                                                           
223  KALTS 1756 § 36. 
224  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 3. januar 1767. 
225  RA, 515, Holmens Chef (Søetaten), Standretssager 1757, ordre oplæst for 

den faste stok 17. januar 1757. 
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Figur 9: Stabelafløbning af fregatten BORNHOLM, 1748, malet af Rønneby. 

De mange søfolk og håndværkere ved skibet kunne komme til både at være 

med til at bygge det og siden sejle med det. 

6.3.2. Et eksempel - 4. Division 

For at opnå en større forståelse for, hvad en division var, og hvordan 

den var sammensat, vil det være en fordel at se på en enkelt division 

som case study. Ud fra det bevarede kildemateriale har det været 

oplagt at vælge 4. Division, der som nævnt blev oprettet 19. juli 1755. 

Den er interessant både fordi den repræsenterer en fornyelse midt i 

1700-tallet, men også fordi den på alle mulige andre måder må anses 

for at være helt og aldeles repræsentativ. Peter Schiønnings landtje-

neste i perioden 1755-1779 var næsten udelukkende knyttet til 4. 

Division. Det er således muligt at koble de formelle kilder med 
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Schiønnings subjektive betragtninger og observationer og på denne 

måde give et mere fuldstændigt billede af divisionens hverdag. 

Da der skulle mere end 1000 mand til for at oprette en komplet di-

vision var det ikke muligt at rekruttere det fornødne antal ad almin-

delige kanaler.  Der blev derfor ekstraordinært udskrevet 772 matro-

ser fra seks norske enrolleringsdistrikter, hovedsageligt fra 

Christiansands og Bergens distrikter. Denne udskrivning var ekstra-

ordinær i omfang, ikke blot fordi den gik ud over det almindelige 

behov for søfolk, men også fordi varigheden af udskrivningsperio-

den var væsentligt længere end ved almindelige udskrivninger. Dis-

se 772 matroser kunne se frem til seks års tjeneste på Holmen, hvor 

almindelige udskrivninger ellers kun varede en sommer. Man kan 

gisne om, hvordan udskrivningen er blevet modtaget blandt skibs-

rederne i Norge, hvor søfartserhvervet ved denne lejlighed blev 

drænet for en substantiel andel af arbejdskraft, for slet ikke at nævne 

de udskrevne søfolk, der måtte forlade hus og hjem i seks år. 

 

Nordmænd udskrevet i forbindelse med oprettelsen af 4. Division, 

1755:226 

 

Frederikshalds Distrikt 20 matroser 

Bragenæs Distrikt 20 matroser 

Christiansand Distrikt 427 matroser 

Stavanger Distrikt 46 matroser 

Bergens Distrikt 199 matroser 

Trondhjems Distrikt 60 matroser 

I alt  772 matroser 

 

                                                           
226  Garde bd. 3, s. 390. 
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Det ville ikke være muligt at samle alle de nyudskrevne folk fra de 

norske sølægder, så man allerede fra begyndelsen havde en rent 

norsk division, men det var heller ikke hensigten. For at have en 

stamme af erfarne folk også i den nye division, blev mandskabet 

sammensat af både nye folk og folk fra de tre andre divisioner. Pla-

nen var, at hvert kompagni i de tre gamle divisioner skulle afgive 1 

konstabel, 2 bøsseskytter, 1 kvartermester, 20 matroser og 2 opløbe-

re, i alt 26 mand fra hvert kompagni, altså 260 fra hver af de tre divi-

sioner, i alt 780 mand, der skulle suppleres med 20 af de mest dueli-

ge matroser, der kunne forfremmes til underofficerer.227 En under-

søgelse af præsentationsbøgerne for 4. Divisions mandskab viser, at 

denne plan blev fulgt.228 Derved fik man fordelt rutineret mandskab 

til den nye division. De mange nordmænd kom ikke frem på en 

gang, og i 4. Divisions 1. Kompagni, som er blevet nærmere under-

søgt, ses det at 18 nordmænd ankom fra juli til november 1756, et år 

efter divisionens oprettelse. 

Det var ikke kun i 1755 at der ekstraordinært blev indkaldt norske 

matroser for at styrke divisionerne. I 1770 blev der udskrevet 400 

enrollerede matroser, og også denne gang var det de norske distrik-

ter, der måtte holde for.229 I indstillingen herom til Admiralitetet 

forklaredes dette med, at disse distrikter havde ”det største Antall 

ungt Mandskab, og altsaa best kand taale saadan afgang”. De 400 

søfolk skulle antages til en tjeneste af seks års varighed. Folkene 

skulle tages i proportion til distrikternes størrelse, så der var flest fra 

                                                           
227  RA, 510, Admiralitetet (Søetaten), Generalkopibog 1755 s. 326ff. 
228  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), 1744-1768, Præsenta-

tionsbøger for 4. Divisions Mandskab. 
229  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1760-73 s. 78ff. Kgl. Resolution af 16. marts 1770. 
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Christiansands og Bergens distrikter, ligesom tilfældet havde været i 

1755. 

 

Frederikshalds Distrikt 50 matroser 

Bragenæs Distrikt 10 matroser 

Christiansand Distrikt 190 matroser 

Stavanger Distrikt 20 matroser 

Bergens Distrikt 100 matroser 

Trondhjems Distrikt 30 matroser 

I alt  400 matroser 

 

I forhold til praksis i Landetatens regimenter er udskrivningen af de 

norske enrollerede til fast tjeneste usædvanlig. Det ville svare til, at 

man tvangsudskrev bønder fra landdistrikterne til de hvervede re-

gimenter. 

Kompagnierne kunne i deres sammensætning afvige en hel del fra 

Krigsartiklernes reglement. I Tabel 4 er 1. og 2. Kompagni i 4. Divisi-

on i 1755 sammenligning med den sammensætning, der var stipule-

ret i Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten ved Søetaten.230 De i alt 

hhv. 117 og 109 personer i de to undersøgte kompagnier havde en 

klar overvægt af matroser, som var den mandskabsgruppe, der var 

størst behov for både i det daglige arbejde og om bord på skibene.  

Folkenes nationale og regionale baggrund kan rekonstrueres ud fra 

oplysningerne i kompagniernes præsentationsbøger, hvor hver 

mand er anført med fødested (se diagram3) . Københavnere er klart 

overrepræsenteret. Selvom det ikke fremgår, hvor i København fol-

kene kom fra, må det antages at mange af dem var fra Nyboder og 

                                                           
230  KALTS 1756, Formular No. V, Extract over [tomt felt] Divisions [tomt 

felt] Compagnies Mandskab. 
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selv vokset op som børn af ansatte i Søetaten. Den næststørste grup-

pe var nordmænd, der var særligt indkaldt i anledning af oprettelsen 

af den ekstra 4. Division samme år. 

 

Standard 1756-

artiklerne: 

1. Kompagni 2. Kompagni 

1 højbådsmand 1 højbådsmand 2 højbådsmænd 

1 skibmand 1 skibmand 1 skibmand 

1 bådsmandsmath 1 bådsmandsmath 1 bådsmandsmath 

 1 justitskvartermester - 

2 kvartermestre 2 kvartermestre 2 kvartermestre 

1 sergent 1 sergent 1 sergent 

76 matroser 78 matroser 64 matroser 

10 opløbere 11 opløbere 10 opløbere 

4 drenge 9 drenge 17 drenge 

10 rugdrenge - - 

1 overarkeli-

mester 

- - 

1 underarkeli-

mester 

- - 

1 konstabel - - 

8 bøsseskytter 10 bøsseskytter 8 bøsseskytter 

1 artilleridreng 2 artilleridrenge 3 artilleridrenge 

I alt 118 I alt 117 I alt 109 

TABEL 4: Sammensætning af kompagnier, 1755. 

 

Det er påfaldende, at der var så få jyder, og at denne gruppe ligefrem 

var mindre end gruppen af bornholmere, der ellers ikke kom til Søe-

taten via enrolleringen, som bornholmerne var undtaget fra på 
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grund af de særlige skatte- og udskrivningsforhold, der indførtes 

efter at øen havde kæmpet sig tilbage fra svensk herredømme i 1659. 

Gruppen af udlændinge omfatter i dette tilfælde to russere, seks 

svenskere fra Skåne, halvdelen af disse fra Helsingborg, og fire ty-

skere fra større byer ved Østersøen som f.eks. Danzig og Bremen. 

 

 
 

Diagram 3: Oversigt over fødesteder for mandskabet i et af Holmens kompag-

nier 1755. 

En kontrolundersøgelse af 2. Kompagni i samme division viser no-

genlunde samme billede. Her var andelen af københavnere endnu 

større, og der var færre udlændinge. Men andelen af nordmænd, 
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bornholmere og jyder var stort set den samme. Fælles for begge un-

dersøgte kompagnier er det totale fravær af fynboer og søfolk fra 

Øerne, hvilket er uforklarligt, men kan være en tilfældighed. 

Kompagniet burde efter planen have bestået af 120 mand inklusive 

artillerister, en officer og fem underofficerer, men de bevarede regn-

skaber og oversigter viser, at kompagnierne aldrig var fuldtallige. 

Det skyldtes dels, at der hyppigt ville være enkelte ledige numre i 

forbindelse med dødsfald og lignende, men også at det var tilladt 

kompagnicheferne at holde 11 frimænd ved hvert kompagni. Sådan-

ne frimænd stod altså i nummer ved kompagniet, men fik tilladelse 

til at tage hyre med civile skibe. De skulle dog kunne kaldes tilbage 

til tjeneste med to måneders varsel. 

6.4. Officerer i landtjeneste 

Der var en række ledende og administrative stillinger ved Søetatens 

landetablissementer, som blev besat af søofficerer. Her skal ikke 

beskrives samtlige funktioner, men blot nævnes, at søofficerer ek-

sempelvis førte kommando ved Københavns Toldbod, på Søkadeta-

kademiet, ved Dokken og ved Søarsenalet. Hertil kom en række se-

kretariatsfunktioner i Admiralitetet, og rundt om i provinserne var 

en række officerer beskæftiget med at administrere enrolleringen og 

sørge for, at der var en stadig tilgang af søfolk fra enrolleringsdistrik-

terne til de årlige udrustninger. I det følgende vil de officerer, der 

gjorde tjeneste ved divisionerne på Holmen, blive præsenteret. Som 

hovedregel var divisionerne ledet af en kommandør.231  Hvert kom-

pagni blev forestået af en kaptajn, men divisionschefen kunne også 

lede et af kompagnierne.232 Kommandørkaptajner kunne også fore-

                                                           
231  Ibid. Tit. V s. 17 ff. 
232  Ibid. § 29. 
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stå kompagnier.233 Kaptajnen havde tre officerer yderligere ved 

hvert kompagni til at bistå med den daglige kommando og admini-

stration. Når man ganger det reglementerede antal af officerer ved 

kompagnierne op med det samlede antal kompagnier, vil det ses, at 

der var behov for mindst 160 officerer plus de officerer, der forrette-

de anden tjeneste ved enrolleringen og i andre funktioner. Det sam-

lede antal søofficerer steg da også markant fra 158 i 1755 til 179 i 1756 

på baggrund af oprettelsen af 4. Division, som skabte et forøget be-

hov for officerer. Siden skulle antallet af søofficerer stige endnu me-

re, så officerskorpset i 1780 bestod af 209 mand.234 

I forbindelse med, at søkadetter blev forfremmet til sekondløjtnan-

ter, blev de også tilknyttet et kompagni eller anden fast tjeneste i 

land. Langt de fleste blev knyttet til Holmens kompagnier som sub-

alterne officerer. Selvom de blev udkommanderet til sejlende tjene-

ste, bevarede de deres tilknytning til kompagniet, og de vendte til-

bage til samme kompagni efter endt togt. Når kaptajner, der var 

kompagnichefer, var til søs, måtte yngre løjtnanter træde til som 

midlertidige kompagnichefer. 

Det forekom tilsyneladende hyppigt, at officerer blev flyttet fra 

kompagni til kompagni, men det er desværre meget svært at følge de 

enkelte officerers tilknytning til de forskellige kompagnier, da Top-

søe-Jensen og Marquards biografiske værk om søofficerer som oftest 

ikke oplyser noget om officerernes kompagnitjeneste. På baggrund 

af oplysninger i Peter Schiønnings dagbøger har det dog været mu-

ligt at rekonstruere hans tjenesteforløb. I løbet af 26 år fra 1755, hvor 

han blev udnævnt til sekondløjtnant til 1781, hvor han blev afskedi-

get, var han med en enkelt meget kort afbrydelse knyttet til 4. Divi-

                                                           
233  Ibid. § 54. 
234  MAB, marinekalendere, diverse år. 
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sion. Til gengæld blev han i alt 19 gange forflyttet rundt til forskelli-

ge kompagnier. Ved ni forskellige lejligheder tjente han som midler-

tidig chef, når den rigtige kompagnichef var fraværende på grund af 

sejlads. Ved tre lejligheder var han ligefrem midlertidig chef for to 

kompagnier på en gang. Schiønnings eksempel viser, at det hyppigt 

forekom, at mange eller ligefrem samtlige officerer, der var knyttet 

til et kompagni, var fraværende. Det var særlig i sommermånederne, 

når mange skibe var udrustet, at der var få officerer tilbage ved 

kompagnierne. Den 28. april 1759 kunne Schiønning notere i sin 

dagbog, at han bortset fra divisionschefen nu var den eneste officer 

ved hele divisionen og derfor fik meget travlt med administrativ 

tjeneste sommeren igennem.235 

 

6.4.1. Enrolleringsofficerer 

Der var behov for i alt ca. 35 officerer og 13 mønsterskrivere ved 

enrolleringsdistrikterne.236 De var fordelt sådan, at der i de største 

distrikter, som f.eks. Sjællands og Fyns distrikter, var en enrolle-

ringschef og to underordnede officerer og en civil mønsterskriver. I 

det meget store Slesvigs Distrikt var der en chef og fire underordne-

de officerer og en mønsterskriver, mens man i Bergen nøjedes med 

en enkelt underordnet officer. Lønnen svingede i 1771 mellem 450 og 

500 rigsdaler for chefen og mellem 250-300 for de underordnede 

officerer, hvilket ved første øjekast stillede dem lige med f.eks. en 

                                                           
235  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 28. april 1759. 
236  RA, 1016b, Søkrigskancelliet (Søetaten), ”Søe-Enrollerings og Vagt-

Skibenes Besætning af Officierer fra de ældste Tiider”. Her kan der tæl-

les 37 officerer nogle år, mens MAB, Betalingsreglement, 1771, i oversig-

ten ”Enroullerings Væsenet i Danmark, Norge og Fyrstendømmene” 

kun optræder 35. 
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kompagnichef ved Holmen, men i modsætning til disse havde enrol-

leringsofficererne ikke samme muligheder for at generere ekstra 

indkomst, som vi skal se nedenfor. Mønsterskrivere modtog mellem 

130 og 230 rigsdaler i løn årligt. Officererne var ikke placeret samme 

sted, men spredt geografisk, sådan at f.eks. Sjællands Distrikt var 

dækket ind med en chef, der sad med mønsterskriveren i Køben-

havn, mens de to underordnede officerer var bosiddende i hen-

holdsvis Korsør og Helsingør. I Østjyllands Distrikt sad chefen og 

mønsterskriveren i Flensborg, mens de underordnede officerer var 

fordelt i Sønderborg, Aabenraa, Eckernførde og Femern. Cheferne 

havde som oftest rang af kaptajn, mens de underordnede officerer 

typisk var kaptajnløjtnanter, premier- eller sekondløjtnanter. Det 

forekom dog, at sågar kommandører fik tildelt en enrolleringschefs-

stilling som retrætepost. 

At blive enrolleringsofficer var generelt sidste trin på karriere-

stigen for en søofficer. Ifølge Peter Schiønning var det en tjeneste, der 

blev tildelt de ”nederdrægtigste og sletteste” officerer.237  

 

6.4.2. Holmens Chef 

Stillingen som Holmens chef var i midten af 1700-tallet en post, der 

normalt blev tildelt en kommandørkaptajn, der som regel avancere-

de til kommandør kort efter.238 I enkelte tilfælde var chefen dog ad-

miral. Holmens chef var ikke chef for divisionerne, som stod under 

Admiralitetet. I stedet havde han fem håndværkerkompagnier under 

sig – og fra 1764 også de to arbejdskompagnier. I alt var det over 

2000 mand, primært bestående af håndværkere, arbejdere og under-

                                                           
237  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 12, ”Slette Officerer sendes paa Enroullering, Skade 

deraf”. 
238  Se KALTS 1756 hhv. Tit. XV Om Holmens Chef. 
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officerer.239 Stillingen som Holmens Chef var med 1800 rigsdaler 

årligt vellønnet. 

 

6.4.3. Divisionschefer og kompagnichefer 

Kommandørkaptajner kunne gøre sig håb om at blive chef for en af 

Holmens fire divisioner og dermed avancere til en af de få stillinger 

som kommandør. Det var en attraktiv stilling, da den dels var lønnet 

med 400 rigsdaler årligt, men yderligere var begunstiget af, at divisi-

onschefen også havde lov til at beholde et kompagni, og dermed var 

dobbelt lønnet både som divisions- og kompagnichef. Schiønning 

skrev, at unge officerer i de første år af deres tjenestetid levede fattigt 

og tynget af gæld og bestandig levede i håbet om, at de en dag ville 

få en løn, som de nogenlunde kunne leve af, nemlig når de fik kom-

pagni.240 

De kaptajner, der opnåede at blive kompagnichefer, skulle ved til-

trædelsen indbetale et depositum på 100 rigsdaler.241  Dette betragte-

lige beløb kunne divisionschefen anvende til at hyre folk for, hvis 

kompagnichefen forsømte at holde kompagniet komplet. Hvis ikke 

der var uregelmæssigheder, ville han få de 100 rigsdaler retur med 

renter, når han ikke længere skulle tjene ved kompagniet. Det med-

førte, at fattige officerer ikke kunne få kompagni uden at gældsætte 

sig.242 

                                                           
239  Se KB, NKS 199, 8o, ”Civile Betiente ved Holmene” og MAB, Betalings-

reglement, 1771. 
240  KB, Schiøn. 57, 4o s. 64. 
241  KALTS 1756 § 63. 
242  KB, Schiøn. 57, 4o s. 124. 



128 

 

Nedenfor er en oversigt over en kompagnichefs løn i 1760’erne.243 

Det ses, at det er en kompagnichef, der har skrevet oversigten, efter-

som han under selve oversigten har anført, at der bl.a. også skal be-

tales ”Skatt for mig og Familie”.  

 

Maanetlig Gage Bereignet Een Capitain Maanetlig, 

med Underhavende Compagnie 

 

Capitain Maanetlig Gage  25 rd, 32 sk 

Recryt Penge   16 rd, 64 sk 

11 Friemænder Deris Gage  18 rd, 22 sk 

11 Friemænder Kaast Penger  22 rd 

Summa Een Compagnie Cheff 82 rd, 22 sk 

Der udi afgaaer: 

Douceur til den Elste Officier  5 rd 

Douceur til den yngste Officier 3 rd, 32 sk 

Douceur til Serganten  2 rd, 8 sk 

Douceur til Løberen  0 rd, 48 sk 

Douceur til Sahl Casseren  0 rd, 53 sk 

Douceur til Fældskæren  1 rd, 10 sk 

Summa   12 rd, 53 sk 

Bliver i Behold Maanetlig for Cheffen 69 rd, 63 sk 

Beløber sig Aarlig  835 rd, 84 sk 

 

Som det fremgår af det ovenstående, var differencen mellem indtægt 

og udgift månedligt betragteligt i kompagnichefens favør. Især var 

de 11 frimænd og deres tilbageholdte gage en lønsom faktor. Den 

                                                           
243  KB, NKS 4494, 4o, opslag 91, ”Maanetlig Gage Bereignet Een Capitain 

Maanetlig, med Underhavende Compagnie”. 
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enkelte kompagnichef havde iflg. Krigsartiklerne lov til at holde otte 

frimænd i krigstid og 11 i fredstid.244 En af dem skulle tages af kom-

pagniets bøsseskytter, resten skulle være matroser.245 Frimændene 

stod i nummer i kompagniet, men fik lov til at sejle med koffardiski-

be, hvor der var udsigt til en bedre hyre. En nærmere specificeret del 

af frimændenes løn kunne kompagnichefen beholde og helt legalt 

stikke i egen lomme.246 Som det også fremgår af ovenstående over-

sigt, var det sådan, at en del af frimandspengene på forhånd var 

disponeret til at uddeles som ”Douceur” til kompagniets øvrige offi-

cerer, sergenten og løberen m.fl.247  

Frimændene skulle kunne indkaldes med to måneders varsel, hvis 

der blev brug for dem.248 Hvis folkene ikke kunne nå tilbage til 

kompagniet på denne tid, kunne der antages andre i deres sted. Det 

blev der eksempelvis i 1743, da flåden udrustedes til en mulig krig 

med Sverige, hvorfor de blev indkaldt i god tid i november 1742. Der 

fandt også en indkaldelse sted i 1749 (tre per kompagni) i forbindelse 

med udrustning af en større eskadre og ved flere andre lejlighe-

der.249 Det var ikke kun frimændene, der kunne blive fri for arbejdet 

på Holmen. Alle divisionsfolkene kunne stille en reserve, hvis de 

ønskede at tage hyre på et privat skib.250 Det var endog muligt for en 

kompagnichef at hverve en sømand, der allerede havde hyre på et 

                                                           
244  KALTS 1756 § 63. 
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249  Garde 1835 bd. 3 s. 365. 
250  KALTS 1756 § 84. 
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privat handelsskib.251 En forudseende chef kunne på den måde sørge 

for, at et nummer ikke kom til at stå ledigt. 

Også i hærens regimenter fandtes der frimænd, men land- og søe-

taten var fundamentalt forskelligt opbygget, hvorfor det er svært at 

sammenligne fænomenet. I regimenterne var andelen af frimænd 

ofte på over 70 %, hvilket antyder, at den daglige tjeneste i regimen-

terne var overladt til en lille kerne af faste folk, som i særlige situati-

oner blev suppleret med de mange frimænd.252 I Søetatens divisioner 

var situationen lige omvendt, her var andelen af frimænd aldrig over 

10 %. Hertil kom, at alle matroserne i kompagniet på skift skulle 

nyde ret til at være frimand.253 En frimand måtte ikke være væk fra 

kompagniet som frimand længere end tre år ad gangen eller to rejser 

med Asiatisk Kompagnis skibe.254 Dette viser, at Søetaten lagde stor 

vægt på at fastholde så meget af personellet som muligt. Sandsyn-

ligvis var man tvunget til dette på grund af den høje grad af speciali-

sering, så der ikke gik oparbejdet viden tabt. Soldaterfrifolkene kun-

ne tage forefaldende arbejde i regimentsbyerne, men frifolkene ved 

Søetatens divisioner skulle tage hyre på skibe.  

Systemet med at holde frimænd ved kompagnierne var problema-

tisk. På den ene side var det en fordel, at frimændene ved at tage 

hyre på private skibe fik erfaring og større befarenhed. Men på den 

anden side var der en høj risiko for underslæb. Det var fristende for 

kompagnicheferne at holde flere frimænd end det tilladte antal og 

stikke det overskydende beløb i egen lomme.  Situationen var i en 

                                                           
251  Ibid. § 85. 
252  For yderligere oplysninger vedr. hærens frifolk i perioden 1774-1803 

henvises til Petersen 2002 s. 166ff. 
253  Garde 1835 bd. 3 s. 198 pkt. tre i den anførte instruktion for divisionerne. 
254  KALTS 1756 § 83. 
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nøddeskal, at der fra Søetatens kasse til de enkelte kompagnichefer 

blev udbetalt den fulde lønsum for et helt kompagni, der forrettede 

divisionstjeneste. Kompagnicheferne var betroet selv at udbetale 

lønnen. En ringe grad af regnskabsrevision gjorde det let at begå 

underslæb ved at ”glemme” at indberette, hvor mange frimænd der 

var ved kompagniet. Derfor blev det i 1727 forbudt at holde frimænd 

ved kompagnierne.255 Forbuddet blev dog ophævet allerede i 

1732.256 I Krigsartiklerne for Landtjenesten ved Søetaten fra 1756 

indskærpedes det, at divisionscheferne i forbindelse med udstedel-

sen af frimandspas skulle holde øje med ”om nogen Chef af Eegen-

nyttighed herudi mishandler”.257 Landetaten havde lignende pro-

blemer og en tilsvarende kompagniøkonomi.258 

I krigsartiklerne betonedes vigtigheden af, at kompagnichefen 

holdt kompagniet komplet og til stadighed sørgede for, at der var 

folk blandt de menige, der egnede sig til senere at udnævnes til un-

derofficerer.259 Det var op til den enkelte kompagnichef at sørge for 

at hyre nye folk, når der var ledige numre i kompagniet. Opgaven 

var dermed dobbelt, altså både at sørge for, at kompagniet var kom-

plet, og at sammensætningen af kompagniet kvalitativt var hen-

sigtsmæssig. Til at hyre nye folk havde chefen månedligt en sum af 

16 rigsdaler i ”rekrutpenge”, som han kunne bruge til at udbetale et 

beløb i håndpenge til nyhvervede folk. Imidlertid behøvede chefen 

ikke at bruge samtlige 16 rigsdaler, så hvis han var dygtig og havde 

en god sergent, der kunne forhandle matroserne ”ned i pris”, når de 
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tegnede eller fornyede kontrakt med kompagniet, var der så meget 

desto større beløb til chefen selv.  

Denne kompagniøkonomi havde sine indbyggede svagheder. Det 

var Peter Schiønning opmærksom på, da han i 1773 selv overtog et 

kompagni som chef. Det var 4. Divisions 6. Kompagni, og i forbin-

delse med overtagelsen konstaterede han: ”Man sagde, Compagniet 

kuns var maadeligt, da imod man ved Avancement venter at miste et 

Compagni, bekoster man ikke meget paa det.”260 Den enkelte officers 

snusfornuft bød ham altså ikke at ofre for meget på nye kontrakter, 

når han vidste, at han ikke længere skulle have kompagniet året 

efter. 

Selvom det utvivlsomt var en god forretning at være kompagni-

chef, så er den ovenstående oversigt misvisende i forhold til, hvad en 

kaptajn i midten af 1700-tallet egentlig tjente på at have et kompagni. 

Det var nemlig ikke sådan, at han kunne tage hele overskuddet til 

sig selv. At have kompagni indebar nemlig også at fungere som en 

slags bank og kreditforening for kompagniets folk. Det fremgår af en 

nøje udspecificeret beregning over 4. Divisions 8. Kompagni, som 

Peter Schiønning udfærdigede, efter at han i en periode på fem må-

neder i 1765-66 midlertidigt havde forestået kompagniet for en kap-

tajn, der var udkommanderet til skibs.261 Af denne beregning frem-

går det bl.a., at han i den fem måneder lange periode brugte lidt over 

10 rigsdaler på kontorhold og hvervning af folk. Der var med andre 

ord langt op til de 16 månedlige rigsdaler i rekrutpenge.  

                                                           
260  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 22. oktober 1773. 
261  RA, 516, Embeds- og Kommissionsarkiver (Søetaten), Schiønnings em-
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Mens rekrutpengene var en indbringende forretning for kompag-

nichefen, var det en anden sag med de øvrige lønudbetalinger. Fol-

kene kunne bede om forstrækning (forskud i deres løn), når de skul-

le af sted til søs, og familien derhjemme behøvede noget at leve af. 

Også bryllup, barsel og begravelser kunne give anledning til, at fol-

kene bad om forstrækning.262 Af Schiønnings beregning fra 1766 

fremgår det, at størstedelen, 21 af de i alt 35 folk, der modtog for-

strækning, fik dette i forbindelse med udkommandoer. Andre an-

ledninger var konfirmation og husleje, men også skattegæld kunne 

afhjælpes med et sådant lønforskud. Alle disse forskud gjorde, at der 

oparbejdedes en gæld i kompagniet. I det konkrete tilfælde blev det i 

løbet af en fem måneders periode til en gæld på i alt 98 rigsdaler. 

Denne gæld blev så modregnet det beløb, der af forskellige årsager 

ikke skulle udbetales – i det konkrete tilfælde lidt mere end 28 rigs-

daler. Det kunne f.eks. være, hvis en matros havde gæld eller var 

dømt til at betale en større bøde og ikke kunne betale den umiddel-

bart. Bøden kunne så afdrages ved at en del af lønnen blev ”kortet”, 

altså tilbageholdt.263 En hyppig årsag til, at løn ikke kom til udbeta-

ling, var hvis folk var udeblevet fra arbejde og dermed fik ”absent”. I 

løbet af januar kvartal tilbageholdt Schiønning 6 rigsdaler, 3 mark, 12 

skilling, hvilket svarede til ca. fem måneders løn for en matros. Det 

tal skal ses i forhold til kompagniets samlede styrke på ca. 110 mand 

i fire måneder. Der var altså tale om en fraværsprocent på ca. en, 

hvilket må anses for acceptabelt. Dog skal det bemærkes, at tallet 

kun omfatter fravær uden lovlig grund, mens syge eller på anden 

måde lovligt undskyldte ikke blev trukket i løn. En frekvens for 
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ulovligt fravær på omkring 1 % bekræftes i øvrigt ved opslag i en 

samtidig ”Absent Protocol” i Holmens Chefs arkiv.264 

I alt havde kompagnichefen et udestående på omkring 70 rigsdaler 

i det konkrete kompagni i løbet af de fem måneder i 1766. Imidlertid 

har det alligevel været en god forretning at være kompagnichef. For 

det første måtte han regne med i løbet af efteråret at kunne få de 

fleste af de penge tilbage, som han havde forstrakt folkene med i 

forbindelse med udkommandoer. For det andet måtte han agere i et 

samfund, hvor der ikke fandtes moderne bank- og kreditinstitutio-

ner. Derfor måtte han jævnligt finde sig i, at de matroser, han tegne-

de kontrakt med, havde en vis gæld, som måtte afdrages, og som 

han altså måtte være kreditor for, hvis han ønskede deres arbejds-

kraft. For at undgå, at kompagnierne blev for gældsplagede, blev det 

ved en plakat i 1751 bekendtgjort, at ingen måtte give Søetatens folk 

kredit eller varer på forventet efterbetaling med mindre de på for-

hånd havde indhentet skriftlig tilladelse fra vedkommendes kom-

pagnichef.265  

6.5. Sergenter 

Ved hvert kompagni var der en sergent. Han var den øverste under-

officer ved kompagniet, og det forventedes af ham, at han udmær-

kede sig ved ”ordentlig, ædruelig, skikkelig og upaaklagelig Opför-

                                                           
264  RA, 515, Holmens Chef (Søetaten), Absentprotokol 1762-64. 
265  ”Plakat ang. At ingen af Holmens Stokkes menige Mand, være sig 

Tømmermænd, Haandværkerne, Matroser eller nogen af Divisionernes 

Mandskab, Sø- eller Tøy-Huus-Folk, med videre, maae af nogen kredite-

res enten Varer eller Penge.” Dateret 25. januar 1751. Se Samling af end-

nu giældende Love og Anordninger m.v. af mere almindelig Interesse, 

1683-1784, Kbh. 1864, s. 125. 
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sel, og ved sin Flittighed og U-egennyttighed<”.266 Han skulle ikke 

være ”for omgængelig med Mandskabet” og ikke se igennem fingre 

med uregelmæssigheder.267 Sergentens opgaver var ikke begrænset 

til Holmen og kompagniets arbejdspladser. Han skulle også holde 

orden og opsyn med folkene i deres boliger i Nyboder.268 I krigsar-

tiklerne lagdes der også vægt på, at han holdt sin uniform ”ren og 

næt”, og han skulle se til, at også folkenes munderinger var i god 

stand, og at de ikke bortsolgte munderingsdele.269 Til gengæld for 

sin samvittighedsfulde vandel modtog han ud over sin almindelige 

løn 1 mark, 4 skilling per frimand i kompagniet. Dette ekstrabeløb 

kunne fratages ham, hvis han var forsømmelig i tjenesten, hvilket 

tilsammen var en bonus på 2 rd., 8 skilling.270 Sergentens årsløn på 

34 rigsdaler, som fremgår af Søetatens betalingsreglement fra 1771, 

er derfor misvisende, idet han modtog næsten lige så meget i 

”douceur”.271 

Sergenten førte en liste over kompagniets syge og fraværende, der 

havde fået friseddel af forskellige årsager.272 Han gik også på syge-

besøg og kontrollerede, om de syge ikke blot skulkede. Denne opga-

ve blev for det meste løst af løberen ved kompagniet (se afsnittet om 

denne).273 Det var også serganten, der meldte om evt. dødsfald ved 
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kompagniet.274 Han holdt desuden opsyn med, om kompagniets 

drenge og opløbere holdt deres skole.275 

Der foregik til stadighed en vis udskiftning af folkene i kompagni-

erne. Frimænd udeblev eller døde til søs og folk døde af sygdomme 

eller ønskede ikke at forlænge deres kontrakt. Derfor var en vigtig 

opgave for sergenten, at han aktivt arbejdede for at hverve nye, gode 

folk til kompagniet.276 Da det var ham, der førte den daglige proto-

kol med rullen over kompagniets folk, havde han også det bedste 

overblik over, hvem der stod for at forny deres kontrakt, og dermed 

hvornår der ville opstå behov for nye folk. Han førte også en proto-

kol over de parolebefalinger, kompagniet modtog.277 

I forhold til folkene var sergenten den person, der førte den dagli-

ge kommando. Han sørgede f.eks. for, at folkene blev fordelt retfær-

digt, når der blev beordret ekstraarbejde på søn- og helligdage, så 

det ikke var de samme folk, der blev tilsagt gang på gang.278 Han 

skulle også holde rede på, om der var nogle af folkene, der evt. var i 

restance, eller som kompagniet skyldte penge.279 Folkenes pengesa-

ger var i det hele taget et anliggende for sergenten. Han holdt blandt 

andet øje med, hvor i byen de boede – også hvis de lejede sig ind 

andre steder end Nyboder – da matrosernes privatøkonomi som før 

nævnt også var et anliggende for kompagniet, og evt. gæld skulle 

afdrages ved at der blev ”kortet” i deres løn.280 Han førte også kom-
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mando over kompagniet, når de mødte på Grynmøllen eller Provi-

antgården for at hente den kost, der var en del af lønnen.281 

Sergenter blev ifølge Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten ved 

Søetaten udvalgt blandt duelige folk, ”der kan færdig skrive og reg-

ne<”.282 Med disse mange administrative opgaver kan det ikke un-

dre, at sergenter sjældent rekrutteredes fra søfolkenes rækker. Peter 

Schiønning anfører, at sergenter næsten altid rekrutteredes fra grup-

pen af skrivere, hvorfor det kunne føles ydmygende for matroserne 

at skulle ”staae under en Tieners eller Skrivers Commando”.283 

H.D. Lind har i sin bog om Nyboder et længere afsnit om sergen-

ternes rolle.284 Han fremhævede, at disses mellemposition i forholdet 

mellem officererne og de menige med mange betroede opgaver åb-

nede en hel del muligheder for misbrug. Blandt andet nævner han, at 

det var sergenterne, der havde kompagniets munderinger opbevaret 

i deres egen bolig, og at folkene måtte betale bestikkelse for at få 

udleveret tøj i den rette størrelse. Dette eksempel nævnes her, fordi 

det antyder, at der herskede en anden praksis, end Krigsartikelsbre-

vet foreskrev. Her stod, at munderingskammeret skulle betros enten 

kompagnichefen eller ældste officer ved kompagniet.285 Linds omta-

le af sergenterne afspejler formentlig en praksis, der var gældende i 

begyndelsen af 1800-tallet, og kan udmærket være korrekt. Også af 

Peter Schiønnings dagbog fremgår det, at der var et nært forhold 

mellem officerer og sergenter. Han stod eksempelvis selv fadder til 
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en sergents barn i 1759.286 Han omtaler også en krigsretssag i 1774, 

hvor han forsvarede en sergent Fux, som i sin funktion som hverv-

ningsskriver havde ”taget Penge af de enroullerede for at skrive 

deres passer og skaffe dem paa de Skibe, de begiærede.”287 Fux døm-

tes fra bestillingen som hvervningsskriver men fik lov at beholde 

rangen af sergent, da det kun var som hvervningsskriver, han havde 

forset sig. Det er nærliggende at konkludere, at det i øvrigt var ac-

cepteret, at sergenter tog sig betalt for den slags tjenester.  

6.6. Øvrige underofficerer – bådsmænd, skibmænd, 

kvartermestre 

Selvom sergenter altså ikke hentedes fra de menige matrosers ræk-

ker, så havde matroser en række andre muligheder for videre avan-

cement. De dygtigste af matroserne blev udvalgt til forskellige un-

derofficerscharger. Det drejede sig om følgende stillinger, her nævnt 

i deres hierarkiske rækkefølge: 

 

Højbaadsmand 

Baadsmand 

Skibmand 

Kvartermester 

Baadsmandsmaht 

Skibmandsmaht 

 

Fælles for dem var, at de skulle aflægge en eksamen for ”den paa 

Holmen anordnede Commission” under overværelse af en af divisi-
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onens officerer.288 Til alle de ovennævnte charger var det forudsat, at 

matrosen kunne regne og skrive. At dette ikke var en ren formalitet 

ses af følgende citat fra Peter Schiønnings dagbog fra 1. oktober 1757, 

da han var løjtnant ved 4. Division: 

”Var overværende, da Baadsmands Math af 4. Divisions 5. Com-

pagni no. 4 og Matros af 6. Compagni no. 51 blev eksamineret af 

Holmens Commission, den første til at være Skibmand og den anden 

til at være Qvarteer-Mester, Christen Jensen Nyeaar blev antagen til 

Skibmand, men Matros Peder Hansen Løve ikke til Qvarteer-

Mester.”289 

Avancementet fra matros og videre op i hierarkiet var attraktivt set 

fra et lønmæssigt synspunkt. Imidlertid var der også et krav om, at 

den avancerende skulle tegne kontrakt for mindst 16 år eller livstid. 

Det betød, at Søetaten sikrede sig dygtige underofficerer, der virkelig 

havde valgt tjenesten som deres levevej. I øvrigt blev der taget hen-

syn til matrosens alder (jo ældre, jo bedre) og evne og myndighed til 

at føre kommando. 

I januar 1743 nedsattes der ved kgl. resolution en kommission, der 

skulle undersøge samtlige divisionernes underofficerer med henblik 

på at identificere dem, der fortjente at få mere i løn.290 Baggrunden 

var, at man ønskede at opmuntre kyndige og dygtige folk til at søge 

om avancement til underofficer. De underofficerer, der allerede var i 

tjeneste, kunne dog ikke umiddelbart indkassere lønforhøjelsen. Det 

var nemlig også kgl. Majestæts  

”<allernaadigste villie at slig forbedring udi Gage ikke skal gives 

for nærværende tiid nogen af de under Officierer, som ere staaende 
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udi Tienesten, med mindre de og virkelig det fortiener, og til saadan 

forbedring udi deris Besoldning ere værdige.”291 

Der blev derfor nedsat en kommission, der skulle bedømme samt-

lige underofficerer med henblik på, om de var værdige til at modta-

ge lønforhøjelse. Kommissionen skulle blandt andet undersøge, om 

underofficererne kunne skrive og regne, så de kunne føre et forsvar-

ligt material-regnskab på et skib. Denne eksaminationskommissions 

protokol er bevaret og giver et enestående indblik i læsefærdigheden 

blandt denne ellers så anonyme gruppe. Underofficersgruppen om-

fattede højbådsmænd, skibmænd og kvartermestre. På dette tids-

punkt var der tre divisioner ved Holmen, og ved hvert af de ti kom-

pagnier i hver division var der en højbådsmand, en skibmand og tre 

kvartermestre, i alt en gruppe på 150 personer.  

 

 Alder, 

gns. 

Kan 

læse 

Kan ikke 

læse 

Andel af 

læsere 

Højbådsmænd (30) 50,5 år 9 21 30 % 

Skibmænd (30) 54,5 år 11 19 37 % 

Kvartermestre (90) 47,5 år 18 72 20 % 

Alle (150) 49,5 år 38 112 25 % 

TABEL 5: Underofficerers læsefærdighed, 1743. 

 

Som det fremgår af tabel 5, var læsefærdighed langt fra hovedreglen 

blandt underofficererne i 1743. I alt var det en fjerdedel, der kunne 

læse, og læsefærdigheden var mindst udbredt i den store gruppe af 

kvartermestre. Deraf kan man slutte, at det allerede før 1743 var 

                                                           
291  RA, 515, Holmens Chef, (Søetaten), Eksaminationskommissionen be-
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praksis ved avancementer at foretrække dem, der kunne læse og 

skrive. Imidlertid har også andre faktorer gjort sig gældende, siden 

man alligevel også forfremmede folk, der ikke kunne læse og skrive. 

Det ses også, at den gruppe, hvor læsefærdighed var mest udbredt, 

var blandt skibmændene, hvor 37 % kunne læse. Dette er logisk nok, 

da funktionen som skibmand indebar en del regnskabsføring. 

Spørgsmålet er snarere, hvordan de 63 % af skibmændene, der ikke 

kunne læse og skrive, kunne udføre deres arbejde tilfredsstillende? I 

højbådsmændenes arbejdsopgaver til søs var der også bogføringsop-

gaver. Det var ikke noget problem for de 30 % af dem, der kunne 

læse, men hvad med resten? Det er der en forklaring på i en løntabel 

fra 1770, hvor det forklares, at der i det fem rigsdaler store tillæg for 

regnskabsførelse var indberegnet den ene rigsdaler som månedligt 

gik til en dreng, der kunne skrive.292 

Det har desværre ikke været muligt at finde noget sammenlig-

ningsgrundlag for hverken den foregående eller følgende periode. 

Det er derfor ikke muligt ud fra det foreliggende kildemateriale at 

beskrive en konkret udvikling fra udbredt analfabetisme blandt un-

derofficererne til en højere grad af læsefærdighed. Imidlertid kan det 

konkluderes, at nedsættelsen af kommissionen og den fortsatte ek-

samination af kandidater til poster som underofficer må have højnet 

det kundskabsmæssige niveau i denne gruppe. Det må erindres, at 

de ovenstående oplysninger om læsefærdigheder, ikke er kvalitativt 

sorteret. Der er kun angivet ”ja” eller ”nej” i min sammenfatning af 

udtalelserne om de enkelte underofficerer. Det vil sige, at gruppen af 

læsere omfatter alt fra gode læsere til personer, hvor der står ”kan 

lidet læse og skrive”. 

                                                           
292  KB, NKS 782, 4o, s. 136. 
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Tabellen kan yderligere kaste lys over aldersforskellen mellem un-

derofficerer og menige. Gennemsnitsalderen for gruppen af underof-

ficerer var 49,5 år, hvilket omfattede en kvartermester på 27 og en 

højbådsmand på 75. Højbådsmænd og skibmænd var ældre end 

kvartermestre, som igen var ældre over aldersgennemsnittet på 27 år 

i de undersøgte kompagnier i 4. Division i 1757, – menige og under-

officerer inklusive.  

Kommissionens formål var at fastslå, om de nuværende underoffi-

cerer kunne gøre sig fortjent til lønforhøjelsen. Bagerst i kommissio-

nens protokol blev hele gruppen opført i et skema, hvor det fremgik, 

om de kunne nyde tillæg eller ej, eller om de evt. først skulle aflægge 

en prøve, før der kunne tages stilling hertil. En analyse af oplysnin-

gerne i skemaet parret med oplysninger om læsefærdighed fra udta-

lelserne om de enkelte, kan sammenfattes i nedenstående tabel: 

 

TABEL 6: Modtagere af tillæg for underofficerer, 1743. 

 

Det fremgår klart, at aldersgennemsnittet for dem, der ikke fandtes 

at have gjort sig fortjent til at nyde tillæg, var væsentligt højere end 

aldersgennemsnittet for den samlede gruppe. Hovedparten af disse 

 Tillæg Prøve Intet tillæg 

Højbådsmænd 19 (3 læsere) 4 (3 læsere) 5 (2 læsere) 

Skibmænd 20 (8 læsere) 3 (1 læser) 7 (2 læsere) 

Kvartermestre 50 (12 læse-

re) 

18 (2 læsere) 17 (1 læser) 

I alt 89 (23 læse-

re)  

25 (6 læsere) 29 (5 læsere) 

Læserandel i alt 26 % 24 % 17 % 

Aldersgns. 48,5 år 41 år 58,5 år 
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uegnede var kvartermestre, selvom de i den samlede gruppe havde 

den laveste gennemsnitsalder.  Det var altså hovedsageligt gamle 

kvartermestre, som ikke kunne læse, der blev betragtet som decide-

ret uegnet til at modtage tillæg. Tilsvarende var andelen af kvarter-

mestre, der skulle aflægge prøve, høj, men deres gennemsnitsalder 

lav, og andelen af læsere svarede til gennemsnittet af læsere i den 

samlede gruppe. Den gruppe, der umiddelbart kunne imødese at 

modtage tillæg, var i langt højere grad rutinerede højbådsmænd og 

skibmænd og kvartermestre, der var relativt unge og havde en høje-

re frekvens af læsere. 

Ønsket om at forbedre og professionalisere gruppen af underoffi-

cerer manifesterede sig også ved andre lejligheder i 1700-tallet. Ek-

sempelvis blev der i 1770 givet tilladelse til at op til 12 underofficerer 

med rang af højbådsmand, skibmandsmath og bådsmandsmath, 

kunne tage hyre på skibe, der skulle til Middelhavet, således at de 

kunne ”habilitere sig og bekomme meere Experience”.293 

Imidlertid tyder nogle oplysninger på, at bestræbelserne på at pro-

fessionalisere underofficererne kun strakte sig til en vis grænse. Det 

var eksempelvis utænkeligt, at en kvartermester eller en bådsmand 

skulle kunne avancere til officer. Peter Schiønning, der kendte dag-

ligdagen i Søetaten både fra tjeneste ved divisionerne i land og fra 

sejlende tjeneste, gjorde sig en del tanker om den ringe standard 

blandt Søetatens underofficerer. Han mente, at disse generelt var 

drikfældige og dovne, og at de ikke kunne betros noget som helst, 

uden at en officer personligt kontrollerede og overvågede det.294 Han 

fremhævede, at standarden blandt både matroser og officerer gene-

                                                           
293  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1760-73 s. 75. 
294  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 290. 
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relt var god, og at dette tydede på, at det var en fejl i selve systemet, 

der gjorde, at gode matroser, når de blev forfremmet, ofte udviklede 

sig til dårlige underofficerer. 

Schiønning gav selv flere bud på, hvor problemerne opstod. Dels 

påpegede han det problematiske i, at underofficererne ikke kunne 

avancere, så når de en gang var nået så vidt i deres karriere som 

kvartermester eller bådsmand, så kunne de i de næste mange år ikke 

gøre sig håb om yderligere fremskridt, hvilket var demotiverende:295 

”Men hvad skal en stakkels Und. Off. Have haab til at kunde blive, 

naar h[an]d er bleven Baads M[an]d, saa veed h[an]d hvad h[an]d 

skal være sin livs tiid, om h[an]d end og er aldrig saa brav og habil 

frem for de andre, k[an]d h[an]d sielden blive meere, og ikke faa 

bedre kaar end de, der ere vel 6 Skipper Poster ved Holmen, men 

ofte u-visse, og for lidet til saa mange, og ikke nok endnu for dem 

som har høy ambition, der burde ogsaa være 2 a 3 Off. Poster for 

Gamle brave, habile Und. Off. I Søe Etaten og maatte gaae med 

Mundering, burde de dog havt tilladelse at gaae med Felt Tegn og 

have Rang, saadant skulle kunde sette lyst og haab blandt de ge-

meene i en heel Etat, give dem ambition og skikkelig opførsel, de 

Gemeene for at først blive Und. Off. Og siden Und. Off. For at blive 

Off. Lad være de næsten alle bedraget sig, og trøstet sig ved et falsk 

haab, det var lige meget, haabet er i sig selv en lyksalighed.” 

Den generelle ringeagt, underofficererne mødtes med fra officerer-

nes side, var et problem, fordi den undergravede deres autoritet over 

for det menige mandskab. Dette gav sig udtryk både ved verbale 

revselser i den daglige tjeneste og ved offentlige afstraffelser såsom 

krumslutning eller ståen til pæls. Efter Schiønnings mening, opnåede 

man derved kun at 

                                                           
295  Ibid., s. 302. 
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”<offentlig sette dem ud til Spot og Skam for dem, som *de+ strax 

efter skal Commandere, og som de skal have saa stoer æstime, for de 

strax skal efterleve deres ordre, etc.”296 

I det hele taget var der meget, der undergravede underofficerernes 

autoritet over for de menige. Der var eksempelvis ikke nogen særlig 

uniform for underofficerer. I en kgl. resolution af 28. december 1722 

vedrørende uniformering var det ganske vist bestemt, at underoffi-

cerernes uniform skulle være bedre (finere) end de meniges, men at 

underofficererne også selv skulle bekoste prisforskellen, ud over de 9 

rigsdaler, som ellers blev givet per mand.297 Men der har kun været 

tale om en bedre kvalitet klæde, og ikke om andre synlige forskelle 

fra de meniges uniform. Her mente Schiønning godt, man kunne 

lade dem få en guldgalon på hatten eller et andet tydeligt tegn på 

deres rang og status.298 Disse tanker om underofficerernes uniforme-

ring skrev Schiønning i 1767, og tankerne afspejlede åbenbart en 

tendens i tiden, idet ”de skikkeligste og mest meriterede” høj-

bådsmænd i 1769 faktisk fik tilladelse til at anlægge guldgalon om 

hatten og kårde ved siden.299 I en periode, hvor kun folk af borger-

standen og officerer måtte bære kårde og galoner vidnede disse ydre 

værdighedstegn om, at der stod en vis respekt om højbådsmændene. 

Først med det nye uniformsreglement, der indførtes i 1792 blev 

underofficererne generelt fornemmere uniformeret end det menige 

mandskab. Schiønning fremhævede i 1767 især nytten af at bevæbne 

underofficererne med en kårde. Dels var det i samtiden et generelt 

værdighedstegn, dels ville en kårde kunne gøre nytte i den daglige 

                                                           
296  Ibid., s. 290. 
297  Borg 1974 s. 138. 
298  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 300. 
299  Borg 1974 s. 142. 
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tjeneste, hvis eksempelvis parterne i et slagsmål skulle skilles fra 

hinanden, uden at underofficeren direkte kom i håndgemæng.300 

”Krigs Artiklerne befaler Und.Off. skal skille Klammerier, og styre 

til rette, hvorledes skal de giøre dette uden Gevæhr, hvor med skal 

h[an]d. Giøre sig frygtet for dem, og forsvare sig med om de vil atta-

quere ham<” 

Schiønning oplyser, at det kun var overarkelimestre og sergenterne 

ved kompagnierne, der måtte bære kårde – og da sergenternes funk-

tion hovedsageligt var at føre protokol, så havde de ikke praktisk 

brug for dette våben i den daglige tjeneste. Dette stemmer ikke helt 

med Krigsartiklernes anvisninger, hvor netop sergenten instrueres i 

at forhindre klammerier.301 De øvrige underofficerer tillades udtryk-

kelig at anvende tamp, hvis det er nødvendigt, men i øvrigt hellere 

”ved Opmuntring, end ved Skjenden, Hugg og Slag, see Arbejdet 

fremmet”.302 

Som et middel til at forbedre kvaliteten af underofficererne, mente 

Schiønning, der burde oprettes en særlig skole, hvor man kunne 

opfostre kommende underofficerer.303 Her skulle de lære værdien af 

at være ”Ædruelige, Paapasselige, Dristige, Paalidelige, ordentlige, 

skikkelige, faae god Commando, og en baads Mands forstand, etc. 

Hvilket alt sammen de nu feyler *dvs. mangler+”. Selvom der fandtes 

skoler i Søetaten, og Danneskiold-Samsøe oprindelig havde forestil-

let sig, at underofficerer netop skulle rekrutteres herfra, var dette 

altså ikke blevet tilfældet. Det blev først i 1786, at der oprettedes en 

egentlig skole for underofficerer på Holmen. 

                                                           
300  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 300. 
301  KALTS 1756 § 122. 
302  Ibid. § 155. 
303  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 306. 
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6.7. Løberen 

Sergenten førte kompagniets protokol og var derfor meget af tiden 

bundet op på skriftlige opgaver. Derfor havde han til sin hjælp en 

løber, som var den praktiske person ved kompagniet, der i det dag-

lige førte tilsyn med at folkene opførte sig efter reglerne.304 Sergenten 

var hans nærmeste foresatte, og det var til ham, han skulle melde om 

evt. uregelmæssigheder som f.eks. hvis en matros havde solgt ud af 

sin mundering eller meldt sig syg uden virkelig at være det. Han 

måtte ikke selv irettesætte folkene, men skulle blot holde øje med 

dem. Man kan forestille sig, at en sådan person let kunne blive anset 

som en stikker af de øvrige menige. Der stilledes derfor krav til hans 

personlige egenskaber. I Krigsartiklerne stod der, at han skulle være 

”en skikkelig, ædruelig, ordentlig, sindig og u-egennyttig Karl”.305 

Som navnet antyder, var løberen en slags stik-i-rend-dreng eller 

bud for kompagniet. Han gik som nævnt på sygebesøg hos folkene, 

ikke blot for at kontrollere om de skulkede, men også for at bringe 

den medicin ud, som divisionskirurgen havde ordineret. Det må 

også antages, at kompagniets officerer brugte løberen som bud, når 

der skulle sendes korrespondance frem og tilbage til eksempelvis 

Admiralitetet.306  

Selvom der ikke fulgte ansvar for at føre protokol med hvervet 

som løber, var det alligevel en ganske ansvarsfuld post. Løberen 

skulle møde i sergentens sted, hvis denne var forhindret, og han 

                                                           
304  KALTS 1756 Tit. XIII og Tit. XIX. 
305  Ibid. § 161. 
306  Ibid. § 11. 
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kunne også overlevere folk, der eksempelvis skulle til søs, og mod-

tage kvittering fra den officer, der overtog ansvaret for dem.307  

6.8. Håndværkergruppen og tambourerne 

Håndværkerstokken var organiseret i fem kompagnier, hvis størrelse 

justeredes op eller ned afhængigt af behovet for konstruktion og 

reparation. I begyndelsen af 1700-tallet var der ansat knap 900 hånd-

værkere ved værftet; et tal der i 1740 var vokset til 1200.308 I 1770 

bestod den samlede håndværkerstok af 2117 mand.309 Håndværkerne 

var inddelt i en række specialistgrupper som f.eks. smede, blokke-

drejere og skibstømrere og deres løn var yderligere differentieret i 

forhold til deres erfaring. Der fandtes f.eks. 7 lønklasser for tømrer-

ne.310 

De 14 tambourer hørte under et af håndværkerkompagnierne og 

havde deres egen kvartermester.311. Kvartermesteren oplærte dem 

bl.a., at vedligeholde trommen og ”i alle slags Tilfælde at röre 

Trommen, og at gjöre de sædvanlige Slagg fermt, og tillige med de 

andre”.312 Ved parader og besøg af standspersoner sørgede de for at 

                                                           
307  Ibid. § 166. 
308  Rasmussen, Frank Allan, Konstruktionsvirksomhed og skibbyggeri ved Søeta-

ten 1692 til 1772, upubliceret speciale ved det Historiske Institut, Køben-

havns Universitet 1989 s. 29f og bilag XIII. 
309  MAB, Betalingsreglement 1771 s.21. 
310  Se Bilag 1. 
311  KALTS 1756. Tit. XXII og XXIII. Tidligere synes tambourerne at have 

tilhørt de enkelte kompagnier, jf. Borg 1974 s. 137. Se også KB, Schiøn. 9, 

4o, journal for 6. april 1759 vedr. 3. Håndværkerkompagni: “til samme 

Compagni hørte og Tambourerne<”. I 1771 hørte de under 5. håndvær-

kerkompagni jf. MAB Betalingsreglement 1771 s. 21. 
312  KALTS 1756 § 245. 
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slå takt og slå trommehvirvler. Bemærk i øvrigt, at tambourerne var 

den eneste form for musikere på Holmen. Ganske vist var divisio-

nerne bygget op som regimenter, men der var ikke noget, der svare-

de til regimentsmusikken ved Landetatens regimenter.313 Det skyldes 

formentlig, at der ikke blev marcheret særlig meget i Søetaten, og 

antallet af parader var begrænset. 

6.9. Skippere 

Indtil 1737 fandtes der en gruppe på 60 skippere på Holmen. De 

havde hovedansvaret for skibenes af- og tiltakling og har altså haft 

en nøglefunktion i forbindelse med skibenes ekvipering. I Frederik 

d. 4.s Søkrigsartikler fra 1700 var skipperens arbejdsbeskrivelse, at: 

”Skipperen skal i Særdelished passe paa Skibet og dets løbende og 

staaende Redskab/ og have dets Tilbehør i Agt<”.314 Altså var skip-

peren tiltænkt en meget væsentlig funktion om bord som overopsyn 

for skibets materiel. Samme arbejdsbeskrivelse genfindes i Christian 

d. 4.s Skipperbestilling.315 Dette ansvar blev i 1743 overladt til høj-

bådsmanden.316 Denne ændring i opgavefordelingen var indtrådt, 

efter at Holmens chef U.F. Suhm i 1737 indstillede til Danneskiold-

Samsøe, at skipperne blev sendt på pension, og ansvaret for regn-

skab med skibenes takkelage mv. overladt til skibscheferne mod en 

mindre gageforhøjelse.317 Siden blev regnskabsføringen overladt til 

                                                           
313  Petersen 2002 pl. XXIV. 
314  Siøe-Artikler og Krigs-Rets Instruction, Kbh. 1700 (SKA 1700) § 18. 
315  Bestilling Hvor effter de Skippere som ere udi kongelig Mayestatz Tieniste / sig 

skulle haffue at forholde. Kbh. 1625. 
316  SKA 1752 Tit. XLI og Garde 1835, bd. 3 s. 258. 
317  RA, Søetatens Generalkommissariat, Indkomne Sager, brev dateret 23. 

marts 1737. 
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bådsmændene og de øvrige specialister om bord på skibene under 

officerernes overopsyn. Nogle af disse pensionerede skippere funge-

rede siden som lodser i Københavns havn.318  

Betegnelsen ”skipper” dækkede i Søetaten i 1700-tallet over en un-

derofficer med administrativ funktion, snarere end over en person 

med ansvar for at styre et fartøj.319 I 1760’erne  havde syv skippere 

forskellige tilsynsopgaver ved Holmens værksteder og anlæg. Det 

drejede sig om følgende:320 

 

1 Ober Skiper til Skiibenes Reenligheds Til Syn 

2 Skippere ved Gamel og Nye Holms brabenke 

2 ditto ved gammel og nye Holms Takkel lofter 

1 dito for Flaadens smaae Fartøyers Tilsyn 

1 under Skipper ved Maste Skurene 

TABEL 7: Søetatens skippere ca. 1770. 

 

Disse skipper-stillinger var ifølge Peter Schiønning de fornemste 

underofficersstillinger i Søetaten.321 Videre kunne en bådsmand eller 

kvartermester ikke drive det. I Koefoeds søordbog defineres en 

skipper som en underofficer på et værft, der påser, at bådsmændene 

forrettede deres tjeneste.322  

                                                           
318  Garde 1835, bd. 3 s. 290. 
319  ODS opslag ”Skipper”. 
320  KB, NKS 782, 4o, s. 95. 
321  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 302. 
322  Georg Albrecht Koefoed, Dansk Søe-Ordbog, ordbogsdel s. 144. 
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6.10. Artillerister – fra menig artilleridreng til 

fyrværker 

Gruppen af artillerister i Søetaten var specialister, hvis håndværk var 

specielt for Søetaten og til en vis grad Landetaten. Det ville sige, at 

de ikke som langt størsteparten af Søetatens folk kunne bedrive de-

res fag i en civil sammenhæng. Hvor Søetaten i øvrigt nød godt af, at 

Danmark var en søfartsnation og kunne tære på en omfattende res-

source af rutinerede søfolk, så var situationen en anden hvad angik 

søartilleriet. De folk, der skulle betjene skibenes kanoner, måtte op-

læres og uddannes ved Søetatens egne institutioner. 

Ved hvert kompagni var der i perioden 1755-74 en ober-

arkelimester, en under-arkelimester, en konstabel, otte bøsseskytter 

og en artilleridreng. Denne gruppe på i alt 12 personer hørte admini-

strativt til kompagniet, men i det daglige var deres tjeneste ganske 

anderledes end søfolkenes, hvilket der skal redegøres for i kapitlet 

om livet i land. Gruppen af artillerister omfattede samlet set 480 

personer. Indtil 1755 var de organiseret i særskilte artillerikompagni-

er. Men i perioden 1755-75 var de altså integreret i de regulære kom-

pagnier i Holmens divisioner. Derefter blev de atter udskilt i artille-

rikompagnier i 1776. Baggrunden for denne forandring var et ønske 

om at professionalisere kanonbetjeningen om bord på skibene.323  

I Krigsartikelsbrevet for Land Tjenesten ved Søe-Etaten blev det 

indskærpet, at en bøsseskytte skulle stræbe efter forfremmelse. Han 

skulle ”<gjøre sig en Ære af at han kan lære saa meget, at han kan 

avancere til Constabel, hvilket er det første Trin til videre Avance-

                                                           
323  KB, NKS 464, fol. ”Allerunderdanigst Formeening<”Søtøjmester Billes 

overvejelser om omstrukturering. 
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ment.”324 Disse artillerister var veluddannede efter tidens standard. 

Allerede før konfirmationsalderen blev artilleridrengene opmuntret 

til at studere, så de kunne blive udnævnt til bøsseskytter og videre 

forfremmelse: 

”Overalt bør han besidde den Ærekærhed, at han kunde fortjene 

det Skudsmaal, at han, enten lige med de bædste, eller bædre, end 

andre af lige Alder med ham, sig vedste at skikke og forholde, at han 

hastig kunde faae udlært, at han, naar han havde Væxten, skjønt 

ham manglede i Alder, kunde avancere til Bysse-Skytter, og at han 

havde den Dugelighed, at man ansaae ham skikked til at opklækkes 

til Under-Officier, og i Fremtiden til Ober-Officier.”325 

Når der i krigsartiklerne fra 1756 nævntes, at der var avance-

mentsmulighed fra artilleridreng og helt op til ”Ober-Officier”, var 

det en hentydning til, at enkelte artillerister avancerede til at blive en 

af de tre fyrværkere ved Søtøjhuset. Denne avancementsmulighed 

var indført fire år tidligere. De første fyrværkere blev ansat ved Sø-

tøjhuset 10. februar 1752, og ”skulle ansees som Søe Officierer”.326 

Den fornemste af disse, ”Den 1ste Fyrværker” tjente hele 350 rd. 

årligt og underviste bl.a. søkadetterne i artilleri. Dette var ikke bare 

en almindelig administrativ regulering, men et temmelig ekstraordi-

nært brud med det traditionelle hierarki, og blev bl.a. noteret (lidt 

unøjagtigt) i søkadetten Peter Schiønnings journal:327 

”Den 14. Februar 1752. Fik 4re arkeliemestre i Søe Etaten, Tilladelse 

at gaa med Felttegn og Søe Officers Mundering, og skulle kaldes 

Fyrværkere.” 
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Også via en personlig erindring kan det bekræftes, at der var en 

forventning om avancement blandt bøsseskytterne. Da den islandske 

Arni Magnusson i 1762 tog tjeneste som bøsseskytte, var det blandt 

andet under henvisning til, at han ville kunne avancere. I sine erin-

dringer skrev han: ” jeg vilde snart kunne avancere og, da jeg kunde 

Skrivning og Regning, blive Konstabel ved Søartilleriet”.328 I øvrigt 

var Magnusson ikke særlig heldig med denne tjeneste. Han kom ind 

som bøsseskytte ved at overtage en andens plads i kompagniet. 

Denne matros kendte han fra en tur tidligere, hvor de havde sejlet 

sammen på et handelsskib. Matrosen tilbød islændingen hele 30 

rigsdaler, hvis han ville tage tre år af hans tjenestetid for ham og gå 

ind som bøsseskytte. Det tilbud syntes Magnusson godt om, og skri-

ver videre i sine erindringer:329 

”Jeg syntes efter Omstændighederne godt herom og gik med ham 

til hans Kaptajn, og næste Morgen skulde jeg komme igen. Mine 

Haandpenge blev 3 Rigsdaler og en Maaneds Haandkost.”  

Magnusson fik aldrig sine 30 rigsdaler, men kun de tre plus kost-

penge. Og så var det oven i købet ikke enden på hans uheld. For 

selvom han troede, han kun tegnede kontrakt for tre år, så fik han 

fire:330 

”Jeg tog vel 3 Aar paa mig for Kæltringen, men Kaptajnen føjede ét 

Aar til, men herfor tog jeg mig ikke i Agt, og dette Pak holder altid 

sammen, især overfor Udlændinge.” 

Dette er et interessant indblik i en hvervningssituation. Det er 

svært at sige, om situationen er repræsentativ. Men nyere forskning i 
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Landetatens hvervning i samme periode viser i samme retning.331 

Den kloge narrede den mindre kloge, og når først kontrakten var 

underskrevet og fælden var klappet, betød det tjeneste i årevis i 

Kongens klæder for såvel soldater som søfolk. 

De menige bøsseskytters og artilleriunderofficerernes daglige tje-

neste bestod i at deltage i det almindelige fysiske arbejde på Holmen. 

Dog var der perioder, hvor de deltog i forskellige øvelser (se under-

afsnittet om øvelser i afsnittet Livet i Land). Der var i 1776 tanker 

fremme om at lade dem forrette vagttjeneste på Holmen, men søtøj-

mesteren Bille var ikke tilhænger heraf. Han skrev:332 

”Soldater vagt troer jeg man maae holde paa til det yderste, da Søe 

Artilleristerne aldrig kan blive ey heller behøver at bære vel exerce-

rede med een Musquet, saa frygter jeg, at een Søe Artillerist med 

Gevær paa Nakken og Hukkert ved Siiden altiid vilde blive eet defi-

gureret Optog.” 

6.11. Menige matroser 

Langt de fleste søfolk i riget kom i berøring med Søetaten på grund 

af enrolleringen. Nogle af dem kom kun i Søetatens tjeneste et enkelt 

år, men andre valgte en levevej som matros i kongens tjeneste.  Der 

var flere veje ind i Søetaten for de menige søfolk. En måde var at 

blive indskrevet som dreng i et af Holmens kompagnier. En dreng 

skulle være i alderen 13-16 år, og ikke tilhøre noget gods eller latin-

skole.333 Drenge i den alder kunne også komme fra håndværkerlau-

gene, og man kan forestille sig, at det har været en god udvej for 

                                                           
331  Petersen, 2002 s. 86, hvor den nyhvervede soldat Nübling i 1783 blev 

snydt helt på samme måde som Magnusson. 
332  KB, NKS 464, fol. 
333  KALTS 1756 § 319. 
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drenge, der har haft en utilfredsstillende læreplads.334 Børn i en alder 

helt ned til otte år kunne også blive indskrevet ved kompagnierne 

som ”Rugdrenge”. Disse pladser som rugdrenge var forbeholdt divi-

sionsmandskabets egne børn. De fik ikke kontant løn, men derimod 

en portion rug hver måned. Derved kunne de aflaste matrosfamili-

ernes ofte trængte økonomi.335 Rugdrengene havde også førstepriori-

tet til avancement til opløber og matros.336 Ved avancement skulle de 

tegne kontrakt – ”capitulere” – for livstid, hvilket i 1755 mildnedes 

til 16 år.337 Fra rugdreng avancerede drengene til ”kostdreng” og 

siden til ”kompagnidreng”.338 Overgangen til at blive kompagni-

dreng i fast nummer betød en vis grad af økonomisk frihed, idet 

drengen nu modtog en kombination af kost i naturalier og løn som 

de øvrige kompagnifolk. 

Fra dreng gik avancementet videre til ”opløber”. Opløbere uden 

forudgående sejlerfaring skulle være fyldt 18 år, og hvis de ønskede 

at avancere videre til matros, skulle de tegne kontrakt for mindst 12 

år. Stikprøver foretaget i 4. Divisions ”Præsentationsbøger” viser, at 

der var matroser så unge som 17 år. Det vil sige, at avancementet 

kunne ske meget hurtigt, hvis de unge var tilstrækkeligt erfarne, og 

et af kompagniets 86 matrosnumre var ledigt. Gennemsnitsalderen 

for de ti opløbere i 4. Division var i 1756 ca. 19 år.  

Matroser måtte ikke være ældre end 40 år, når de tegnede kontrakt 

første gang, og de skulle have erfaring enten som halv- eller helbe-

                                                           
334  Ibid. 
335  Ibid. § 321. 
336  Ibid. § 322. 
337  RA, 512, Mønsterskriveren ved Søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60 s. 275f. 
338  KALTS 1756 § 322. Se også Janus Sørensen, 1958 s. 51. 
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farne og ikke være forpligtet til anden side (f.eks. ved Landetaten, et 

gods, eller lignende).339 De måtte ikke være uærlige, dvs. kagstrøgne 

eller brændemærket, og hvis de var udlændinge, skulle de være af 

den kristne religion, hvilket betød, at der var adgang for både kato-

likker, reformerte og protestanter, men at f.eks. muslimer, jøder og 

hinduer ikke kunne gå i Søetatens tjeneste uden først at være døbt. 

Stillingerne som dreng, opløber og matros fandtes også blandt de 

enrollerede, selv drenge helt ned til otte år gamle. Det forekom, at 

enrollerede fik smag for livet i Søetaten, og valgte at blive i tjenesten 

og tegne kontrakt for et bestemt åremål. For drenge, opløbere og 

matroser gjaldt det, at de skulle være ved godt helbred. Til det for-

mål skulle der indhentes en helbredsattest fra divisionens kirurg. 

Når den enkelte matros havde forelagt sine papirer og dokumente-

ret, at han levede op til de nævnte krav, blev han antaget. Han skulle 

ikke aflægge ed til kongen med det samme. Edsaflæggelsen skete 

ved nytårstid, hvor han sammen med det øvrige mandskab hjemme i 

divisionschefens hus skulle ”svære det danske Flag”.340 Det foregik 

ved at den særlige ed blev oplæst af divisionsskriveren, mens flaget 

blev holdt af divisionens ældste sergent. At ceremonien virkelig af-

vikledes hjemme hos divisionschefen bekræftes af en noget senere 

kilde, da den er beskrevet i Sophus Waldemar Rasmussens erindrin-

ger fra 1848.341 Når denne ceremoni var overstået uddeltes til hver af 

de nye folk et ”Anværbings Patent” – en ansættelseskontrakt. 

Når matrosen først var ansat, ventede der en meget alsidig tjeneste 

forude. Han skulle gøre tjeneste både i land og til søs, og han kunne 

                                                           
339  Ibid. § 325. 
340  Ibid. § 349. 
341  Sophus Waldemar Rasmussen, Livserindringer, Maritim Kontakt Nr. 30, 

Kbh. 2009. 
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gøre tjeneste både ved forskellige anlæg i land – beddinger, dokken, 

etc., ligesom han kunne komme om bord på såvel store som små 

skibe. Dette er meget ulig den samtidige britiske praksis, hvor den 

enkelte sømand ofte var knyttet til et specifikt skib gennem en læn-

gere periode snarere end til Royal Navy som sådan.342 

Det er svært at give noget entydigt billede af gennemsnitlige tjene-

steforløb. I stedet har jeg valgt i det følgende at angive en række 

eksempler på karriereforløb for specifikke personer. At noget sådant 

i det hele taget kan lade sig gøre skyldes de meget velbevarede kil-

der til Søetatens personel i midten af 1700-tallet. Skibsbøgerne angav, 

hvilke matroser der blev sendt om bord på de forskellige skibe i for-

skellige år, og præsentationsbøgerne angav personellets alder, føde-

sted og varigheden af deres kontrakt med Søetaten. Da de enkelte 

matroser var ansat i et bestemt nummer i deres kompagni, og det 

altid præcist blev angivet, hvilket andet nummer de eventuelt blev 

forflyttet eller avancerede til, er det muligt at følge den enkeltes tje-

nesteforløb over længere årrækker. 

Den længste næsten ubrudte række af bevarede skibsbøger hidrø-

rer fra 3. Division, hvor man kan følge avancementer og udkom-

mandoer for en 18-årig periode fra 1739-1757 – dog med et hul 1754-

55.343 Uheldigvis er netop 3. Divisions præsentationsbøger ikke be-

varet, hvilket betyder, at oplysninger om fødested og alder for de 

udkommanderede ikke er tilgængelige. Men som kilde til den enkel-

te matros’ karriere er 3. Divisions skibsbøger alligevel værdifulde. 

                                                           
342  Rodger 1986 s. 113. 
343  RA, 516, Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne 1727-1757, 

Skibsbøger for 3. Division og Kadetkorpset. Arkivalierne fra 1727-30 er 

regnskabshovedbøger, og indeholder ikke oplysninger om udkomman-

doer, og 1730-39 er uden bevarede skibsbøger. 
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Fødested angives ofte efter efternavn, og alder kan nogenlunde gæt-

tes ud fra, om det er en opløber, dreng eller matros, etc.  

 

Årstal Tilkommanderet Afmønstret Fartøj 

1739 26. marts 23. maj Bat. PRØVESTEEN 

1741 30. juli 29. set LOVISE 

1743 30. juli 7. dec. HØYENHALD 

1744 10. maj 11. juli BAADEN No. 20 

1744 6. aug. 15. dec. BAAD NR. 1 

1745 15. april 23. dec.  BAAD NR. 1 

1746 13. april 20. dec. GREVLINGEN 

1747 30. april 22. juli MYNDEN 

1748   8. april 12. Jan. ’49 PROSERPINA 

1749   29. jan. 11. feb. PROSERPINA 

1749 30. april 10. juni PROSERPINA 

1749 11. juni 12. aug. PROSERPINA 

1749   13. aug. 16. dec. PROSERPINA 

1750  4. juni 24. jan. GREVLINGEN 

1751   11. maj 21. sept. PROSERPINA 

1752 22. april ?  

1756 29. jan.  19. jan. ’57 VINDHUNDEN 

1757 20. jan. 1. feb. ’58 VINDHUNDEN 

1758 2. febr. 4. feb. ’59 VINDHUNDEN 

TABEL 8: Thomas Jensens udkommandoer, 1739-59. 

 

I skibsbogen kan man læse om matros i 3. Divisions 1. Kompagni 

Thomas Jensen, Bornholm, der i 1739 stod I kompagniet som No. 45. 

Dette år tegnede han kontrakt for ti år frem til 1747. I 1747 forlænge-

de han kontrakten med fire år, i 1751 med 3 år og igen med 3 år i 
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1754 og 1757, hvorefter arkivalierne ikke længere tillader os at følge 

ham. I protokollen anførtes, at Thomas Jensen ”Har hus”, hvilket 

betød, at han boede i en af de gader i Nyboder, hvor 3. Division hav-

de deres boliger.  

I 15 af de 20 år, hvor det er muligt at følge Thomas Jensens tjeneste, 

var han udkommanderet i alt 19 gange (se tabel 8). Disse mange 

udkommandoer dækker blandt andet over, at han i 1749 blev til- og 

frakommanderet båden PROSERPINA fire gange.  I virkeligheden 

har Jensen næppe mærket noget til alt dette, idet frakommanderin-

gen tre gange i træk skete dagen før udkommandoen. Forklaringen 

må være administrativ eller regnskabsteknisk. Kun få år mellem 

1737 og 1758 var Jensen slet ikke til søs, men forrettede tjeneste i 

land. I perioden 1743-52 var han udkommanderet hvert eneste år, 

hvorefter han i årene 1753-55 var i land. I 1756-58 var han atter til 

skibs. 

 I 1741 var han udkommanderet med orlogsskibet LOVISE og i 

1743 med fregatten HØYENHALD, og det var øjensynligt de største 

skibe, han nogensinde kom til at tjene på. Samtlige øvrige skibe han 

sejlede med, var små fartøjer, der sejlede i støttefunktioner i forhold 

til de større skibe og anlæggene på Holmen. Fartøjer som BAADEN 

No. 20, BAAD No. 1 og PROSERPINA, var så små, at de ikke ses 

registreret i Søetatens officielle annaler.344 Mandskabslister for PRO-

SERPINA er fundet i Holmens Ekvipages indkomne sager fra 

1740’erne, og her ses det, at Thomas Jensen her gjorde tjeneste sam-

men med en lille besætning på i alt 11 mand, en kvartermester, otte 

                                                           
344  Fartøjerne er forgæves eftersøgt i Den Sorte Registrant, Gardes værker, 

Søetatens Arkiv i Rigsarkivet og www.orlogsbasen.dk. 

http://www.orlogsbasen.dk/
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matroser og to opløbere.345 Der forekom ikke i den undersøgte peri-

ode nogen total udskiftning af mandskabet, så den lille PROSERPI-

NA har haft et ret sammentømret mandskab. Thomas Jensen var 

med i tre år, og var ellers beskæftiget på tilsvarende fartøjer. Han må 

derfor betragtes som specialist.  

Et andet tjenesteforløb ses hos Hieronimus Hansen fra København, 

som i 1742 gik ind i 3. Division som opløber med No. 100. Hvis vi 

antager, at han var som det ovennævnte gennemsnit af opløbere, var 

han mellem 18 og 20 år. Indtil juni 1744 gjorde han tjeneste i land, 

men 24. juni påmønstrede han fregatten FALSTER, hvor han var om 

bord til 18. september samme år. Blot fem dage senere forlængede 

han sin kontrakt med 16 år og avancerede ved samme lejlighed til 

matros og overførtes til No. 33 i kompagniet. Som matros kom han 

endnu engang ud at sejle med FALSTER det følgende år på et togt, 

der varede over et år, nemlig fra 9. september 1745 til 7. november 

1746. Herefter fulgte et par års tjeneste i land før han 4. juli 1748 blev 

frimand og formentlig kom ud at sejle med et handelsskib. Imidler-

tid kom han aldrig tilbage og blev derfor 15. januar 1750 udsat af 

nummer som udebleven frimand. Om han var druknet eller død på 

anden vis, eller evt. deserteret, får vi nok aldrig at vide. 

6.12. Karriereforløb blandt menige søfolk 

Søetaten dannede rammen om sine ansattes liv fra vugge til grav. I 

de følgende afsnit vil de forskellige mandskabsgrupper i 1700-tallets 

Søetat blive præsenteret. Det er muligt at følge de forskellige grup-

per fra skolebænken til de sidste år som pensionist på Søkvæsthuset. 

Organisationen omfattede bl.a. Holmens Kirke, der forestod fødsels-

                                                           
345  RA, 515, Holmens Chef (Søetaten), Standretssager (Holmens Ekvipa-

gemster, indkomne sager). 
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registrering, dåb, konfirmation, vielser, begravelser, etc. Endvidere 

fandtes grundskoler og skoler for videreuddannelse. Der var endvi-

dere et hospital – Søkvæsthuset – til sårede og syge. Andre af livets 

behov blev imødekommet ved oprettelse af begravelses- og enkekas-

ser. 

 

6.12.1. Søetatens børn – dåb og konfirmation 

Søetatens faste mandskab havde Holmens Kirke som deres sogne-

kirke. Det betød ikke blot, at de gik i kirke her, men også at de knyt-

tede en række sociale bånd i denne kirke. Bånd, der forbandt dem 

med hinanden internt via giftermål og andre fælles ceremonier og 

endvidere forbandt dem med Søetaten som institution. Barnedåb, 

konfirmation, giftermål og begravelser var begivenheder, som fandt 

sted i en ramme, der var kraftigt præget af den institutionelle til-

knytning, kirken havde til Søetaten. Om ikke andet så understrege-

des dette faktum af, at kirken geografisk befandt sig nærmere ar-

bejdspladsen på Gammelholm, end på folkenes boliger i Nyboder, 

som lå i en anden del af hovedstaden. 

I modsætning til det faste mandskab var officererne ikke nødven-

digvis medlemmer af Bremerholms Kirkes menighed. Hvis de boede 

i andre dele af hovedstaden end Nyboder, tilhørte de den sognekir-

ke, i hvis sogn de boede. Det betød bl.a. at søofficerernes børn ofte 

blev døbt i andre af hovedstadens kirker. Til gengæld viser kirkebø-

gerne, at officererne alligevel ofte kom til gudstjeneste i Holmens 

Kirke. Det kan der have været flere grunde til. Dels kan det have 

været af sociale årsager, altså at de ønskede at gå til gudstjeneste 

sammen med deres kollegaer og underordnede. Det kan også have 

været af ”gammel vane”, idet de alle som søkadetter under deres 

uddannelse havde været tvunget til at gå i Holmens Kirke. Men den 

praktiske baggrund for disse kirkebesøg, og baggrunden for, at vi 
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kan vide, at de ofte kom i kirken, er at de hyppigt stod fadder for de 

menige matrosers børn. Dette kan verificeres dels ved opslag i Hol-

mens kirkebøger, dels ved talrige dagbogsnotater i Peter Schiønnings 

journal. I det følgende vil oplysningerne fra Schiønnings journal 

danne udgangspunkt for en kvalitativ undersøgelse af fadder-

praksis i Søetaten i 1700-tallet. 

 Peter Schiønning kom i sit liv til at stå fadder for flere end 30 ma-

trosbørn, hans kone til tre matrosbørn. Han stod også fadder for to af 

sine søskendes børn og tre børn af venner (en kollega, en læge og en 

kreditor, som måske skal tælles som ”ven af huset”). Hans egne tre 

børns faddere kom hovedsageligt fra familien, men også enkelte af 

hans overordnede stod fadder. 

De perioder, hvor Schiønning stod fadder, hang sammen med hans 

tjeneste. Der var selvfølgelig ikke barnedåb under udkommandoer, 

og det var især i de perioder, hvor han var tjenestegørende med 

overordnet ledelsesansvar på Søetatens områder, at han stod fadder 

flest gange. Det var i henholdsvis 1757 og 1759, hvor han fire gange 

hvert år stod fadder. I de år var han interimsekvipagemester ved 

henholdsvis Dokken og på Nyholm. Her havde han mange folk un-

der sin kommando, hvilket kan forklare, at han blev bedt om at stå 

fadder ganske ofte. Hvad angår den samlede mængde af børn, 

Schiønning stod fadder til, gjaldt det for mindst halvdelen, nemlig 15 

børn, at faderen gjorde tjeneste i 4. Division, som Schiønning i det 

meste af sin landtjeneste var knyttet til. Der var altså om ikke nære 

personlige bånd, så dog formelle organisatoriske bånd mellem 

Schiønning og flertallet af fædrene til de børn, han stod fadder til. 

Det er karakteristisk, at Schiønning sjældent erindrede faderens 

navn, og endda ofte heller ikke barnets. Dette antyder, at selve det at 

stå fadder ikke indebar en personlig forpligtelse. I stærk kontrast 

hertil står oplysningerne om de øvrige faddere, hvor såvel navn som 
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rang og ofte familieoplysninger er angivet samvittighedsfuldt. De 

øvrige fadderes navne er ikke konsekvent angivet. Et ”etc.” viser, at 

der også var flere, hvilket bekræftes ved opslag i kirkebogen. En 

analyse af faddernes baggrund viser, at det primært var, hvis fad-

derne var søofficerer eller deres familie, at Schiønning skrev dem op 

i sin journal. 

Matrosernes interesse i at få officerer til at stå fadder for deres børn 

var muligvis af økonomisk art. I Peter Schiønnings udgiftsbog findes 

jævnligt udgifter til kirken, som kan have været givet ved den gene-

relle kollekt eller som offer ved dåben. Beløbene på tre til fem mark, 

svarede til en til to ugers løn for en matros på Holmen. Uanset om 

der blev givet pengegaver eller ej, tjente skikken med at officerer 

stod fadder for meniges børn til at understrege og bekræfte de gen-

sidige sociale relationer inden for Søetaten. Blandt officerer i Land-

etaten var der i samme periode praksis for, at navngivning og fad-

derskaber bidrog til at etablere patron-klient-forhold mellem yngre 

officerer og deres forestående.346 Noget tilsvarende har ikke kunnet 

konstateres direkte i Søetaten. 

Der er dog noget, der tyder på, at de gensidige sociale relationer 

rakte ud over selve ansættelsen. Hvorfor skulle ellers en admiral 

vælge at stå fadder til et barn af en aftakket matros, der nu ernærede 

sig som hårskærer, som det f.eks. skete i 1774?347  

                                                           
346  Lind, Gunner, Stand, navn, rang og slægt i Fortid og Nutid, hæfte 3 s. 

165-180, Kbh. 1986. 
347  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 7. oktober 1774. 
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6.12.2. Søetatens skoler 

Søetaten drev en del skolevirksomhed i 1700-tallet, og i følge en 

”Anordning over Skolerne”, dateret 8. september 1759, fandtes der 

på det tidspunkt i alt syv skoler under Søetaten.348 

Alt i alt var der iflg. anordningen undervisningsfaciliteter til 455 

drenge og 40 piger i Søetatens grundskoler. Dette tal skal ses på bag-

grund af det egentlige behov for undervisning af børn i Søetaten. Det 

kan gøres ved at holde det reglementerede antal af drenge i kom-

pagnierne op mod antallet af skolepladser. Ved hver af divisionens ti 

kompagnier var der en gruppe på op til 25 personer, der kunne være 

skolesøgende, nemlig: en artilleridreng, ti opløbere, fire drenge og ti 

rugdrenge. 

Hvis samtlige disse skulle i skole, var der behov for 1000 skole-

pladser til de fire kompagnier. Imidlertid dækkede betegnelserne 

”dreng” og ”opløber” også over personer over skolealderen. Som det 

fremgår af anordningen fra 1759, der desværre kun kendes i resumé, 

gik børnene i Laxegade kun i skole, til de var konfirmeret. Som an-

ført i afsnittet om de menige matroser, var drenge og opløbere ofte 

ældre end 16 år, i hvilken alder de formodentlig havde overstået 

deres skolegang. Børnenes konfirmationsalder var oftest 15 år.  

H.D. Lind omtaler en bestemmelse fra 1726 om, at opløbere dagligt 

skulle møde på ”Værkloftet” for at undervises i regning og skriv-

ning.349 Hvis denne bestemmelse var i kraft, hvilket desværre ikke 

har kunnet efterprøves, så var der ”kun” behov for 600 pladser i de 

øvrige skoler. 

                                                           
348  RA, Søkrigskancelliet, Historiske Efterretninger. Læg No. 11, Bremer-

holms Skoler. 
349  Lind 1882 s. 66f. 
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Det kan derfor anslås, at antallet af skolepladser ikke var helt til-

strækkeligt til at give samtlige Søetatens egne drenge uddannelse i 

basale færdigheder, altså at læse og skrive og lære katekismus, så de 

kunne blive konfirmeret. En gruppe skilte sig dog ud. Blandt artille-

risterne blev der nemlig lagt stor vægt på uddannelse.350 I krigsartik-

lerne hed det sig, at der i Laboratorieskolen skulle ”i det allermindste 

3 Mahter, 3 Bysse-Skyttere, og 4 til 5 Drenge af hver Division”.351 

Disse skulle undervises gratis. Sammenlagt var det altså 15 fra hver 

division, hvilket giver 60 pladser i alt. 

I Holmens Skole undervistes der daglig i religion, skrivning og 

regning. Der var også tilknyttet en tegnelærer tre gange ugentlig. I 

1786 afløstes Gammelholms Drengeskole af nye skoler for hver af de 

fire divisioner og håndværkerstokken.352 Desuden oprettedes en 

underofficersskole, der fungerede frem til 1816.353 Holmens Skole 

havde sin egen paragraf i Krigsartikelsbrevet for landtjenesten ved 

Søetaten. Den stod under Holmens Chefs ansvar:354 

”Med Holmens Skole, som er til Underviisning for Holmens og 

Divisions Mandskabet deres Börn, lader han ved Holmens Officierer, 

og med de for Artilleristernes Börn værende Skoler ved Töj-

Mesteren og Fyrverkerne, have den fornödne Opsigt, at Ungdom-

men i de Ting, som Mesterne skal lære dem, Læsning, Skrivning, 

Reigning, Tegning og Artilleriet, anvende Tiden, som de bör.” 

                                                           
350  KALTS 1756 § 296. 
351  Ibid. § 261. 
352  Reglement for disse nye skoler indført ved kgl. Anordning af 31. marts 

1786.  
353  Sørensen 1958 s.52ff. 
354  KALTS 1756 § 192. 
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Den senere kvartermester ved håndværkerstokken P.I. Gaase be-

skrev sit skoleforløb i sin korte levnedsskildring. Her fremgår det, at 

det først var, da han i 1752 blev kostdreng som 12-årig, at han kom i 

Holmens Skole. Indtil da gik han i Broens Skole:355 

”Jeg er født den 10 Novbr 1740, jeg kom i Tjenesten i Aaret 1748 

som Rugdreng, [da] jeg i Broens Skole skulde gaae; min Moder døde 

fra mig da jeg var 10 Aar gammel; da jeg var 12 Aar gammel blev jeg 

Kostdreng og kom i Holmens Skole; (<) da jeg blev 14 Aar maatte 

jeg af Skolen og paa Holmen, for at passe op, som det den gang kald-

tes.” 

Broens Skole var oprettet i 1640 af Christian d. 4. som skole for 

Nyboder. Selvom skolen, der lå i det nuværende Klerkegade, var 

beregnet til 60 børn, findes der oplysninger om, at den i 1762 rum-

mede over 100 børn.356 

Ifølge krigsartiklerne blev der i øvrigt lagt vægt på, at drengene 

rent faktisk kom i skole, når de var indskrevet. Divisionernes sergen-

ter havde til opgave at holde øje:357 

”Han skal selv, eller ved Löberen, daglig erkyndige sig om de Op-

löbere, eller Drenge, som gaae i Skole, om de komme til rætte Tid, og 

ikke ere forsömmelige, paa, det de efter Befindende kunde holdes 

dertil.” 

Der ses også af dette citat, at opløbere godt kunne gå i skole, selv-

om de nok ofte var for gamle. 

                                                           
355  RA, Privatarkiv, Clement Mogens Clementsen, Nr. 2680. Cl. Mogens 

Clementsens Biografi sammendraget af hans efterl. Papirer. 
356  Lind, 1882 s. 64 og Sørensen 1958 s. 51, desværre uden henvisning til 

kilder. 
357  KALTS 1756 § 127. 
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Ud over de allerede nævnte skoler, oprettedes i 1757 også en kon-

struktionsskole på Holmen. Det vides desværre ikke, hvor mange 

der gik i denne skole, som primært sigtede på at uddanne fremtidige 

håndværksmestre og lagde stor vægt på tegning og matematiske 

beregninger.358 Skolen stod under Holmens fabrikmesters direktion 

og opsyn. 

Selvom der altså synes at have været tilstrækkelig kapacitet til at 

sørge for basal uddannelse af de børn, der gjorde tjeneste i Søetaten, 

så var der alligevel ikke tilstrækkelig kapacitet til at undervise samt-

lige Nyboders børn. Ifølge en kommissionsundersøgelse i 1721 var 

der 3-400 børn, der rendte rundt i Nyboders gader uden at være 

tilknyttet nogen skole. På gaden lærte de ”ondt og opdroges til Vild-

farelse og deres Sjæls Skade”.359 Ud over Søetatens egne skoler har 

der eksisteret et antal private skoler, men disses størrelse og karakter 

har ikke været undersøgt. 

I 1743 oprettedes der en Styrmandsskole på Holmen – af og til om-

talt som ”Lærlingeskolen”. Hensigten med skolen var at danne en 

fast kerne af styrmænd til orlogsskibene. Oprettelsen skete i forbin-

delse med to beslægtede tiltag: Dels antagelsen af 30 styrmænd i fast 

tjeneste, dels antagelsen af tre drenge ved hvert kompagni, altså i alt 

90 drenge, der skulle undervises i at skrive og regne på den samme 

skole, dog i et separat kammer.360 

Skolens oprettelse var et led i Danneskiold-Samsøes bestræbelser 

på at professionalisere Søetaten. På baggrund af undersøgelsen af 

                                                           
358  Oprettedes ved kgl. resolution af 8.8. 1757. Se KB, NKS 782, 4o, s. 88. 
359  Lind, 1882 s. 64. 
360  RA, Søetatens Generalkommissariat, Kgl. Resolution af 15. marts 1743. 

Se også Admiralitetets Generalkopibog, 1741-43 s. 709-10, brev dateret 6. 

marts 1743.  
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underofficerernes læseevner i 1743, der viste, at kun 25 % af Søeta-

tens underofficerer kunne læse og skrive, var det ikke så mærkeligt, 

at man ønskede at højne lærdomsniveauet. Denne undersøgelse var 

tilendebragt den 13. februar, og indstillingen til oprettelsen af skolen 

blev sendt til kongen d. 28. samme måned. Indstillingen blev sendt 

til Søetatens Generalkommissariat, som d. 6. marts sendte det retur 

til kongen med en positiv tilkendegivelse, hvorefter kongen under-

skrev resolutionen d. 15. marts. 

De drenge, der skulle undervises ved skolen, skulle alle være af 

Søetatens årstjeneres egne børn. Da de skulle modtage løn, ville de 

bidrage til familiernes økonomi, og på lang sigt ville disse drenge 

med deres kundskaber være en gevinst for divisionerne ved Søeta-

ten. Danneskiold-Samsøe skrev i indstillingen til kongen, at de ville 

være: 

”<en Avantage for Divisionerne, da de saaledes fra Drenge opfød-

te Matroser bliver de bedste, ja ofte deraf haves Under Officierer og 

Baadsmænd, i sær naar de oplæres til Reignen og Skriven.”361 

Der skulle antages 20 lærlinger, der skulle modtage løn, mens de 

gik på skolen. De startede som lærlinger og blev undervist i styr-

mandskunsten af navigationsdirektøren, og modtog også basal un-

dervisning i regning, skrivning og tegning.362 

Imidlertid blev projektet aldrig nogen succes. Årsagen var for-

mentlig Danneskiold-Samsøes fald fra magten i 1746, og uden hans 

personlige engagement synes der ikke at have været den store vilje 

til at føre det videre. Styrmandsskolen blev nedlagt ved Kgl. Resolu-

tion af 22. september 1747, og skolen blev nu konverteret til en deci-

                                                           
361  RA, Søetatens Generalkommissariat, Kgl. Resolution af 15. marts 1743. 
362  Garde, 1835, bd. 3 s. 246. 
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deret skole for underofficerer.363 I 1766 forsvarede kommitteret ved 

Søetatens Generalkommissariat, F.C. Rosenkrantz, beslutningen om 

at nedlægge lærlingeskolen med, at ”Commercen er tiltaget, og der i 

Landet ere fast flere Styrmænd end der behøves” så der altså ikke 

fandtes et behov for at uddanne styrmænd inden for Søetaten.364 

Denne opfattelse delte Peter Schiønning.365 

De 20 lærlinger, der havde været ved Styrmandsskolen på Hol-

men, blev ikke helt overladt til deres egen skæbne. Otte af dem blev 

siden optaget som sekondløjtnanter i Søetaten, de syv af dem ved 

udnævnelsen d. 25. december 1755, og den sidste blev udnævnt 8. 

november 1759.366 De havde alle i mellemtiden sejlet i koffardifart i 

bl.a. Asiatisk Kompagni. På den baggrund må det konstateres, at 

Styrmandsskolen på Holmen må have haft et ganske højt niveau, 

siden dens elever kunne antages som søløjtnanter. 

Mens styrmandsskolen altså aldrig blev nogen succes, fortsatte og 

udvidedes skolen for årstjenernes børn, og Holmens Skole, som den 

blev kaldt, fortsatte indtil 1786 med et elevtal på 150 drenge. Der 

                                                           
363  RA, Søetatens Generalkommissariat, Kgl. Resolution af 22. september 

1747. Se også Admiralitetets Generalkopibog, 1746-48 s. 443, brev date-

ret 27.september 1747. 
364  Brev dateret 26. marts 1766 udgivet i Efterretninger om den Danske 

Søe=Etat fra forrige Tider, Kbh 1790, s. 31. 
365  KB, Schiøn. 57, 4o s. 306. 
366  Konstateret ved systematisk gennemgang af officersbiografier i Topsøe-

Jensen og Marquards Officerer i den Dansk-Norske Søetat, Kbh. 1935. Det 

drejer sig om følgende officerer: Chr. N. Tønder, Chr. Hendr. Thurah, 

Poul Caspersen Kruuse, Ancher Anthoni Kofod, Jens Knudsen, Daniel 

Hammelew, Peter Jacob Fasting. 
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blev opført en skolebygning i grundmur på Gammelholm tegnet af 

Søetatens foretrukne arkitekt i de år, Philip de Lange.367 

Nedlæggelsen af styrmandsskolen på Holmen betød ikke, at Søeta-

ten helt mistede kontrollen med styrmændenes uddannelse. Styr-

mænd, der gjorde tjeneste på de kongelige skibe skulle udstyres med 

et certifikat, som de modtog efter at have aflagt prøve i deres fag for 

Søetatens navigationsdirektør.368 Indtil 1767 havde denne også ene-

ret på at undervise i navigation – både for søkadetter og for civile 

styrmænd.  

6.13. Slaver, arbejdskompagnier og soldater som 

arbejdskraft på Holmen. 

De mange fysiske arbejdsopgaver, der skulle løses på Holmen i for-

bindelse med byggeri, vedligeholdelse og af- og tiltakling af Søeta-

tens skibe, kunne ikke kun løses af søfolk fra divisionerne. I de føl-

gende afsnit vil det blive afdækket hvilke andre grupper, der også 

deltog i arbejdet. Det var dels slaver (indtil 1741), soldater og arbej-

dere i arbejdskompagnier. 

 

6.13.1. Slaver 

Indtil 1739 kunne særlig grove forbrydere straffes med at sættes i 

jern på Bremerholm, hvor delinkventerne blev indsat i en fængsels-

bygning kaldet ”Trunken”.369 Slaverne var ikke nødvendigvis til-

knyttet Søetaten, men kunne også være deserterede soldater fra hæ-

ren, mv.370 Antallet af slaver på Bremerholm vekslede, men det an-

                                                           
367  Elling 1933 s. 89. 
368  Garde, 1852 s. 178. 
369  Stuckenberg, F. I Bremerholms Jern, I Historisk Tidsskrift, 1892 s. 676. 
370  Ibid. s. 674. 



171 

 

tages, at der som regel var flere end 100 fanger.371 I det daglige blev 

de brugt til hårdt fysisk arbejde ved skibsbyggeriet og ved opmud-

ringen, men de kunne også udsendes til arbejde under bevogtning 

uden for Bremerholm f.eks. ved større anlægsarbejder.  

Ved kongelig resolution blev de sidste slaver fra Bremerholm over-

ladt til Landetaten i 1741, hvorefter alt arbejde på Holmene udførtes 

af matroser, soldater og arbejdere. At man ikke anvendte slaver som 

arbejdskraft ved den danske Søetat var en påfaldende forskel fra 

praksis i den franske flåde, hvor slaver i tusindvis udgjorde en sub-

stantiel del af arbejdskraften ved flådeværfterne.372 I Storbritannien 

brugte værfterne slet ikke straffefanger i den behandlede periode.373 

Hvorfor, man afskaffede slaverne som arbejdskraft på Holmen, er 

ikke helt klart, men det kan have noget at gøre med et afsløret kom-

plot, hvor fangerne havde planlagt at kapre et af Søetatens skibe og 

stikke af med det.374 Det har dog ikke kunnet bekræftes. I Hafnia 

Hodierna skrev Laurids de Thurah i 1748, at slaverne blev flyttet fra 

Bremerholm af frygt for, at de skulle sætte ild til de derværende vig-

tige magasiner.375 

Peter Schiønning var i 1760’erne ærgerlig over mangelen på slaver. 

Han påpegede i en af sine strøtanker, at særligt det hårde arbejde 

som galejroer (der fandtes stadig i midten af 1700-tallet enkelte gale-

                                                           
371  Ibid. s. 686. 
372  Pritchard 2009, s. 108ff. 
373  I værket Naval Administration 1715-1750 af Daniel Baugh omtales straffe-

fanger slet ikke, og heller ikke N.A.M. Rodger omtaler sådanne i sine 

værker, N.A.M. Rodger har personligt oplyst mig, at straffefanger først 

blev brugt i den britiske flåde i 1800-tallet. 
374  Stuckenberg, 1892 s. 681. 
375  Thurah, 1748 s. 208. 
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jer i orlogsflåden) og det hårde arbejde i muddermaskinerne burde 

overlades til slaver.376 Så ville matroserne i divisionerne blive aflastet 

og deres tjeneste mindre upopulær. Arbejdsbyrden måtte fordeles, 

ikke blot fordi den gjorde en karriere som matros upopulær, men 

også fordi der i sommerperioden ikke var matroser nok til Holmens 

arbejde. Det skal dog erindres, at hovedparten af divisionsfolkene 

var hjemme om vinteren, hvorfor man ville få et overskud af ar-

bejdskraft, hvis man besluttede sig for at anvende slaver. I sommer-

perioden, hvor der opstod underskud af arbejdskraft, klarede man 

sig med soldater. 

 

6.13.2. Soldater 

Soldater fra Landetaten blev i store dele af perioden indforskrevet til 

arbejde på Søetatens anlæg på Holmen. Det skete for at kompensere 

for den generelle mangel på arbejdskraft, særligt i sommermåneder-

ne, hvor en stor andel af det faste mandskab var sendt til søs med 

skibene. I 1741 anslog Admiralitetskollegiet, at behovet for arbejdere 

på Holmen i sommermånederne var på ca. 2000 mand, svarende til 

ca. to divisioner.377 Når der var behov for flere end disse folk fra 

divisionerne supplerede man med soldater. I årene 1754, 1756, 1757 

og 1758 blev der årligt udkommanderet 200 soldater til Holmen.378 I 

1759 steg tallet til 300 mand, mens man i 1760 nøjedes med 150 

                                                           
376  KB, Schiøn. 57, 4o s. 52 og 58. 
377  Kgl. Resolution af 17.02.1741. Rigsarkivet, Søkrigskancelliet, Intendant 

de Marines Sekretariat, (Søetaten), 1736-1770, Kongelige ordrer samt re-

solutioner. 
378  RA, 512 Mønsterskriveren ved Søfolket (Søetaten), resolutionsprotokol 

1750-60 s. 175, 310, 346 og 382. 
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mand.379 Soldaternes virke på Holmen var ikke uden problemer: ”Vi 

ere komne i Erfaring, at der i gaar paa ny har været stiftet Oprør 

imellem Söe-Folk og Soldater, hvori Soldater skal først have overfal-

det Matroser<” hedder det i et brev fra Admiralitetet til General 

Kaltenborn i 1758.380 

Schiønning beskrev soldaterne som uegnede til arbejdet på Hol-

men. Eksempelvis nævnte han, at de ikke var vant til med ”samlet 

Arbejde eller ved Opsang at foreene deres Kræfter”, altså at hale i 

tovværk i takt med rytmiske sange. Soldaterne var heller ikke vant til 

arbejdet med tømmeret, og de fik hyppigt fødder og ben i klemme i 

tømmerstablerne og brækkede ligefrem ofte benene ved sådanne 

ulykker. Et andet problem, han beskriver, er at soldaterne mødte på 

arbejde iført ”tøfler” altså træsko, som var upraktiske, og let blev 

tabt ned i tømmerstablerne, hvilket afbrød arbejdet. Han erindrede, 

at han som ekvipagemester i 1758 havde sendt op til 30 mand hjem 

efter sko eller støvler, da de var mødt med tøfler på fødderne. En 

kongelig resolution af 20. marts beskæftiger sig da også med solda-

ternes arbejdsskader ved tjenesten på Holmen.381 Sådanne skader 

skulle undersøges af både regimentets og Holmens divisions kirurg, 

så der ikke opstod tvivl om, hvem der havde ansvaret for skaden. 

Det indskærpedes i øvrigt, at de soldater, der blev kommanderet til 

dette arbejde, skulle være ”sunde og stærke Folk, der ej ere behæfte-

de med nogen usynlig Svaghed”.  

                                                           
379  Ibid. s. 423 og 447. Se også KB Schiøn. 9, 4o, journal for 23. april 1759, 

hvor han anførte, at der den dag mødte 300 soldater på Nyholm”for 

hver Dag i Sommer at Arbeyde her paa Holmen i steden for Matroser”. 
380  RA, 510 Admiralitetet (Søetaten), Generalkopibog 1757-58 s. 545. Missi-

ve dateret 13. juli 1758. 
381  Kgl. Resolution af 1. juli 1774, Rosenstand Goiske, Rescripter, Resolutioner 

og Collegialbreve, 3. Dels 2. Bind s. 679-80. 



174 

 

Ligesom tilfældet var med de 

soldater, der blev tilkommanderet 

skibene som soldateske, så havde 

man ved landtjenesten på Holmen 

kun glæde af disse soldaters arbej-

de for en enkelt sommer, hvorfor 

der ikke blev oparbejdet nogen 

erfaring, og man måtte starte forfra 

med nye folk hvert år.  

Soldater fra Landetaten var også 

beskæftiget med bevogtningsop-

gaver på Holmen. Af flere para-

graffer i Krigsartikelsbrevet for 

Landtjenesten ved Søe-Etaten 

fremgår det, at det var praksis at 

lade soldater og matroser være 

fælles om vagttjenesten.382 Det 

vides med sikkerhed, at soldater 

blandt andet bemandede skilder-

huse på bastionerne, der omgav 

Holmen. Men om der var andre 

poster, der havde soldaterbeman-

ding, er uvist. 

Om vinteren var det let for soldater at desertere fra de afsides be-

liggende bastioner omkring Holmen, hvis isen kunne bære. Garde 

omtaler, at soldaterne i vintrene 1768-og 69 blev afløst af matroser, 

                                                           
382  KALTS 1756 § 441 og § 453: ”Ere Soldater med paa Vagt, tages den halve 

Deel af Soldatesqve”. 

Figur 10: De mange soldater i Kø-

benhavn var en god ekstra arbejds-

kraft, som blev benyttet af bl.a. Søeta-

ten. Her er en "sjover" i infanteriuni-

form gengivet  i G.L. Lahdes 

Klædedragter i København, Kbh. 

1808-12. 
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som var mindre tilbøjelige til at desertere.383 Ved resolution af 1. juli 

blev det bestemt, at ”Vagterne paa Holmen afgaae”.384 Og 11. juli 

1774 noterede Schiønning, at ”Soldatesken ved Søe-Vagterne” var 

afgået ”for altid”.385 Da bevogtningen forstærkedes i vinteren 1776 

på grund af frygten for en svensk invasion, omtales kun matroser 

som skildvagter. Imidlertid findes en nedskreven erindring fra den 

hvervede tyske soldat Nübling, som i 1783 stod vagt på Christianus 

Quintus Bastion.386 Ved hærplanen af 1789 overtog de københavnske 

regimenter alle bevogtningsopgaver på Holmen, men da Marine-

korpset blev oprettet i 1798 blev det bestemt, at dette skulle stå for 

bevogtningen på Holmen fremover.387 

 

6.13.3. Arbejdskompagnier 

Man kunne åbenbart aldrig få folk nok til landtjenesten, og i 1764 

forsøgte Søetaten at oprette to kompagnier af arbejdsfolk, der helt 

kunne erstatte soldaterne som arbejdskraft.388 Kompagnierne skulle 

være på 100 mand hver begge ledet af en kaptajn og en sergent. Her-

til kom to løbere.  Manglen på folk havde før givet anledning til or-

ganisatoriske ændringer, ikke mindst da man i 1755 oprettede en 

ekstra division, men det var billigere og lettere at oprette de to ar-

                                                           
383  Garde, 1835, bd. 4 s. 166. 
384  Kgl. Resolution af 1. juli 1774, Rosenstand Goiske, Rescripter, Resolutioner 

og Collegialbreve, 3. Dels 2. Bind s. 560. 
385  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 11. juli 1774. 
386  Otte år i Danmark – En hvervet tysk soldats erindringer, Udgivet af Karsten 

Skjold Petersen, Tøjhusmuseet 2005, s. 40-42. 
387  Petersen 2002, s. 153 og Kgl. Resolution af 1. juli 1774, Rosenstand 

Goiske, Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve, 4. Dels 2. Bind s. 887. 
388  Garde bd. 3 s. 432. 
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bejdskompagnier. Der gik ikke løn til så mange officerer og underof-

ficerer i disse to nye kompagnier som ved divisionerne. Og så var 

der de to store fordele, at folkene her ikke skulle gå til skibs, men 

udelukkende tjene i land, og at de modsat soldaterarbejderne var fast 

tilknyttet Holmen. Peter Schiønning skrev dog i sine strøtanker, at 

der også var problemer med arbejdskompagnierne, og at man fort-

satte med at bruge soldater efter arbejdskompagniernes oprettelse.389 

Schiønning anførte den lave dagløn ved kompagnierne som årsag til, 

at raske og kompetente arbejdsfolk foretrak al mulig anden ansættel-

se. Derimod tiltrak de nye kompagnier gamle, udslidte folk, der led-

te efter sikkerhed i ansættelsen. Gennemsnitsalderen skulle derfor 

have været ganske høj, og da der var tilknyttet en pensionsordning, 

blev det, der skulle have været en rationel og økonomisk rentabel 

ordning, i stedet til en ekstra udgift for Søetaten.  I Søetatens Arkiv 

er bevaret mønsterrullerne for disse arbejdskompagnier for årene 

1768-69.390 Igennem dem kan Schiønnings observation om den høje 

alder for arbejderne i arbejdskompagnierne bekræftes. For 1. Ar-

bejdskompagni var gennemsnitsalderen i 1769 47 år. Det kan sam-

menlignes med at gennemsnitsalderen i 4. Divisions 1. og 2. Kom-

pagni i 1755 var hhv. 30 og 26 år.391 

                                                           
389  KB, Schiøn. 79, 4o, s. 606ff. Om Marin Corpset, etc. 
390  RA, Søetaten, Håndværkerstokkens mønsterskriver på Bremerholm, 

1768-1789 Mønsterruller for arbejdskompagnierne. Pakkens navn er 

misvisende. Den indeholder kun mønsterrullen for 1. Arbejdskompagni 

for 1768 og 2. Arbejdskompagni for 1769. De øvrige ruller i pakken ved-

rører håndværkerstokkens forskellige kompagnier i perioden 1768-89. 
391  Udregnet på basis af RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), 

Præsentationsbog for 4. Divisions Mandskab, 1755. 
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6.14. Civile betjenter - divisionsskriveren 

Ud over det militære personel var der også en række civile betjenter, 

der havde forskelligt arbejde ved Søetatens institutioner. Det var alle 

mulige faggrupper lige fra fyrbøderen, der fyrede op i Admiralitetets 

kakkelovne over kontorernes forskellige sekretærer og helt op til de 

kommitterede i Søetatens Generalkommissariat. I forhold til nærvæ-

rende afhandling er disse civile ansatte ikke af særlig vigtighed, og 

skal kun overordnet præsenteres. Gruppen af forvaltere, arkivarer, 

skrivere og bogholdere gjorde deres for, at Søetatens bureaukrati 

fungerede nogenlunde velsmurt.392 

En af de lavere bestillinger af denne karakter var arbejdet som di-

visionsskriver, der er et godt eksempel på den administration, de 

civile ansatte udførte. Det var desuden ham, der førte de protokoller, 

der er en central kilde i nærværende afhandling, nemlig præsenta-

tionsbøgerne og skibsbøgerne.393 Desuden stod han for at føre en 

protokol over divisionens ordrer og øvrige korrespondance.  

Divisionsskriverne er nævnt i en af Schiønnings strøtanker, hvor 

han i øvrigt skrev om, hvordan bureaukratiet i staten spredte sig 

ukontrolleret. Han var forarget over, hvordan små kontorembeder i 

løbet af få år udviklede sig fra at have en ansat til at denne ene plud-

selige havde flere folk under sig. Forklaringen var, at skriveren be-

gyndte at opkræve sportler (gebyrer) for forskellige tjenester og der-

ved fik midler til at lønne skrivere, etc. Som et eksempel på denne 

udvikling nævnte Schiønning en desværre unavngiven divisions-

skriver, der også var begyndt at opkræve sportler for forskellige 

                                                           
392  En oversigt over civile ansatte findes i KB, NKS 782 4o s.21ff. 
393  KALTS 1756 § 37. 



178 

 

ydelser.394 Divisionsskriveren var sergent, men udførte dette arbejde, 

som egentlig var en civil betjening. Det fremgår ikke klart, om det 

var almindeligt at sergenter blev ansat som skrivere, men det virker 

logisk, eftersom Schiønning andetsteds nævnte, at sergenter gerne 

rekrutteredes blandt tjenere og skrivere. Desuden var de i forvejen 

fortrolige med at føre lister over kompagniernes folk.395 

6.15. Søetatens læger  

Søetaten var så stor en organisation, at den nødvendigvis måtte have 

sit eget lægevæsen. Det betød ikke blot, at etaten rådede over sit eget 

hospital, Søkvæsthuset, men at der også var tilknyttet læger til divi-

sionerne og håndværkerstokken på Holmen. ”Divisions Chirurgo” 

førte tilsyn med mandskabet i divisionerne, altså ca. 1300 mand hver, 

og ”Holmens Chirurgo” havde tilsynet med de over 2000 mand i 

håndværkerstokken og arbejdskompagnierne.396 Det var op til kirur-

gernes skøn, hvor tit de personligt tilså patienterne, når de lå syge 

hjemme.397 Det meget omfattende arbejde med at føre tilsyn med så 

mange folk blev i det daglige udført af kompagniernes sergenter og 

løbere, som først tilkaldte kirurgen eller dennes svend, hvis der var 

tale om ”Farlige Sygdomme”.398 Det var kirurgen som ordinerede 

den behandling, den enkelte havde behov for, men i det daglige blev 

medicinen distribueret ved hjælp af kompagniernes løbere. 

                                                           
394  KB, Schiøn. 53, 4o,, s. 51 ”Om Divsionsskrivere”, skrevet 10.10.1765. 
395  KALTS 1756 § 129. 
396  Se KALTS 1756 hhv. Tit. X Om Divisions Chirurgo og Tit. XXIV Om 

Holmens Chirurgo. 
397  Ibid. 1756 § 107. 
398  Ibid. § 108. 
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Til gengæld skullet kirurgerne besøge syge-stuen mindst to gange 

eller oftere ugentligt.399 Syge-stuerne for hver division og håndvær-

kerstokken var beliggende i Nyboder. Holmens kirurg, der havde 

tilsynet med håndværkerstokken og arbejdskompagnierne, havde 

desuden tilsyn med dette mandskabs koner og børn.400 

Kirurgerne havde en årlig indtægt på 360 rigsdaler med et tillæg 

på 220 rigsdaler af Kvæsthuskassen.401 Af dette beløb skulle udredes 

udgifter til medikamenter og aflønning af en svend. I forhold til 

rangforordningen rangerede de fra 1747 lige med sekondløjtnanter i 

Søetaten.402 Selvom der skulle udredes medikamenter og løn til en 

svend, var divisionskirurgernes gage markant højere, end den skibs-

lægerne modtog, men divisionskirurgerne var da også højtuddanne-

de folk. Nemlig i 1771 feltskærerne Kiønig, Grell og Hintze for hhv. 

1. 3. og 4. Division, mens 2. Division havde ”Ober Chirurgus Hans 

Callessen”, der lønnedes med hele 800 rigsdaler og et tillæg på 

160.403 Callissen var datidens mest højtansete læge.404  

                                                           
399  Ibid. § 110. 
400  Ibid. § 297. 
401  MAB Betalingsreglement 1771 s. 3. 
402  Garde 1835 bd. 3 s. 356. 
403  KB, NKS 199, 8o ”Divisionernes Force”. 
404  Franzen 1988 s. 119. 
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7. Kapitel 

Livet i Land 

 

7.1. Arbejdsdagens forløb 

Hver morgen kimede en klokke ved Gammelholms Hovedvagt i et 

kvarter før arbejdsdagens begyndelse, så ingen var i tvivl om, hvor-

vidt de var ved at komme for sent. Det var en nødvendig foranstalt-

ning i en tid, hvor almindelige mennesker ikke ejede et lommeur. 

Straks folkene var mødt, blev de mønstret ved en parade på pladsen 

foran enten Nyholms eller Gammelholms Hovedvagt. Denne ar-

bejdsparade synes at have været en fast praksis helt tilbage fra 1600-

tallet, og nævnes flere gange i Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten 

ved Søetaten fra 1756. Det var imidlertid først ved et anhang til disse 

artikler, udgivet i 1776, at arbejdsparaderne blev nøjagtigt beskrevet. 

Ved den lejlighed indførtes blandt andet, at en officer fra hver divi-

sion skulle være til stede, hvilket ikke havde været praksis før. Peter 

Schiønning mente, at denne bestemmelse var udtryk for, at de civile 

ansatte i Søetatens Justisvæsen nærede mistanke om, at ekvipageme-

strene og Holmens chef praktiserede at lade folk gå fra arbejdet, og 

derfor ønskede at kontrollere dem på denne måde.405 

Selvom Schiønning mente, at officererne med denne forordning 

uretfærdigt blev mistænkeliggjort, er der vidnesbyrd om, at det rent 

faktisk forekom, at officerer gav Holmens arbejdere lov til at gå fra 

arbejdet. I Arni Magnussons erindringer beretter islændingen om, 

                                                           
405  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 15. april 1776. 
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hvordan han i 1760’erne, da han arbejdede på Holmen, havde en 

værtinde i Nyhavn, som han hjalp med forskellige ærinder. Værtin-

den var gode venner med en løjtnant ved Søetaten, ”der hver tredie 

Dag fordelte Holmens Folk til Arbejde. Den Dag, han udførte Forde-

lingen, fik jeg Lov til at gaa hjem til Madammen og gøre hvad hun 

befalede.”406 Denne vennetjeneste kan næppe betegnes som andet 

end underslæb. Kaptajn de Folligny fra den franske flåde refererede, 

at han ved sit besøg i 1739 havde fået forklaret, hvordan folkene i de 

forskellige kompagnier blev sat i arbejde af officererne:407  

”Naar Kongen ikke har noget at give disse Matroser at bestille har 

Kaptajnerne Lov til at leje dem ud til private Folk, som kan have 

Brug for dem, og medens de er i privat Tjeneste, hæver Kaptajnerne 

som Bifortjeneste deres Sold, som stadig betales af Kongen.” 

Denne beskrivelse stemmer godt overens med Magnussons beret-

ning og kan udmærket være et nogenlunde ordret referat af, hvad 

Danneskiold-Samsøe eller en af de øvrige højtstående søofficerer 

havde fortalt de Folligny om det danske system.  Opfattelsen af fri-

mændene som en form for officerernes pengemaskine har formentlig 

været ret udbredt. 

I følge Peter Schiønnings dagbog blev tillægget til Krigsartiklerne i 

1776 implementeret så vidt muligt, og derfor er det muligt at rekon-

struere den daglige administration på Holmen. Den følgende skil-

dring af vagtrutinen er baseret på tillægget. Ved mønstringen var de 

tilstedeværende officerer ekvipagemesteren og den vagthavende 

officer ved divisionen. Til at hjælpe sig med bogføringen havde de 

en cancellist. Den vagthavende officer sørgede for, ved hjælp af 

kompagniernes sergenter at få opstillet divisionen kompagnivis til 

                                                           
406  Arni Magnussons optegnelser s.108. 
407  Ehrencron-Müller 1922 s. 243. 
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parade. Når ekvipagemesteren og cancellisten trådte ud af hoved-

vagten stod folkene således klar til at mønstres.  

Kompagniernes sergenter og løbere sørgede for at have overblik 

over, hvor mange folk der havde forfald, og disse blev meldt og op-

ført i en protokol.408 Ekvipagemesteren fordelte nu folkene til de 

forskellige opgaver, der skulle løses den dag. Det kunne være skibes 

ekvipering, afhentning af proviant på Proviantgården, flytning af 

materialer fra og til Dokken eller byggebeddingerne, etc. Når selve 

paraden var overstået, gik ekvipagemesteren og cancellisten ind i 

vagtens forreste vagtstue, hvor de sammenfattede en rapport over, 

hvilke matroser der var uddelt og hvortil. 

Håndværkerstokken blev mønstret om morgenen og efter mid-

dagspausen for sig selv i et særligt mønstringshus.409 Indtil 1776 

mønstredes håndværkerne først og derefter divisionsfolkene. Men 

med anhanget fra 1776 ønskede man at rationalisere denne måde, 

som medførte en del venten på ekvipagemesteren. Derfor tilsagdes 

en ekstra ekvipagemester, så de to grupper kunne mønstres samti-

dig. 

Hvis folk mødte et kvarter eller mere for sent blev de straffet med 

en bøde, hvis størrelse afhang af, om det var første gang, eller om det 

var en gentagelsessynd.410 Det klokkeslæt, der blev anført som det 

tidspunkt, matrosen var kommet for sent, var det tidspunkt, uret på 

Nyholms Hovedvagt eller på Holmens Kirke viste. Til gengæld blev 

der med 1776-tillægget indført ekstra patruljering af officerer, så der 

var styr på, om der var folk, der havde absenteret sig efter arbejdspa-

                                                           
408  KALTS 1756, anhang 1776 § 3. 
409  KALTS anhang 1776 vedr. håndværksstokkens mønstring § 4. 
410  Ibid. § 2. 
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raden.411 Denne patruljering gennemførtes på holmene og Dokken af 

en kaptajn, en kaptajnløjtnant og to løjtnanter, og Schiønning omtaler 

i sin dagbog patruljen som ”Hovedrunden”. Selvom han ikke var 

nogen tilhænger af det nye reglement, så kan man konstatere, at 

patruljerne gav et vist resultat. Schiønning har bevaret kladderne til 

samtlige rapporter, han indgav efter hovedrunderne og stort set hver 

gang var der mindst en matros, arbejder eller håndværker, der hav-

de absenteret sig.412 

Middagspausen, der om sommeren varede to timer, brugte hånd-

værkerne til at spise hjemme. Først i 1799 blev arbejdstiden ind-

skrænket, og de lange middagspauser reduceret til en halv time, 

hvor folkene måtte spise medbragt mad.413 Derved undgik man be-

sværet med at mønstre mandskabet to gange, og man kunne få en 

mere rationel arbejdsdag. 

Fordelingen af folk skete efter en plan, der tog udgangspunkt i, 

hvor mange folk, de respektive mestre ved værkstederne og evt. 

skibschefer ved f.eks. ekviperinger mente, de havde brug for til de 

opgaver, de var i gang med. De indgivne ønsker måtte ofte priorite-

res, for det var langt fra hver gang, at den til rådighed stående ar-

bejdsstyrke stod mål med officerer og mestres ønsker. Således kan 

man bl.a. se, at Peter Schiønning noterede sig dette problem de første 

gange, han som interimsekvipagemester på Nyholm stod for udde-

lingen i november 1758:  

”Den 29. November 1758. Deelede ieg Folkene første Gang ud til 

Arbeyde paa Nye Holm, var først ved Tømmer-Mændenes 

                                                           
411  Ibid. § 19. 
412  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 1776 og 1777. 
413  Rasmussen 2005 s. 27f. 
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Mynstring, etc. *<+ Havde i dag 850 Mand til uddeeling, og fattedes 

[manglede] 586 som var Begiæret end havde til uddeeling.”414 

Dagen efter var problemet det samme, da havde han 850 arbejdere, 

men manglede 356 i forhold til, hvad der var begæret. Siden nævnte 

Schiønning det kun sjældent i dagbogen – formodentlig fordi det 

blev rutine. Der er tilsyneladende ikke bevaret protokoller fra møn-

stringerne af arbejdsfolk på Holmen, så det er ikke muligt at give et 

mere detaljeret billede af, hvor almindelig manglen på arbejdsfolk 

var. 

Arbejdsdagen sluttede som den var begyndt med klokkeringning 

et kvarter før arbejdstids ophør. Ikke alle havde lige travlt med at 

forlade Holmens område, det var nemlig tilladt tømrerne at samle 

sig ”ros”, tiloversblevne stykker tømmer, som de kunne tage med sig 

hjem som brænde. I anhanget til Krigsartiklerne fra 1776 indskærpe-

des det, at denne indsamling ikke måtte foregå, før klokken begynd-

te at lyde, og at der ikke måtte udbæres ros fra Holmen før klokke-

ringningen var ophørt.415  

 

7.2. Arbejdstidsbestemmelser, fri- og helligdage 

Alle ugens dage undtagen søndag var arbejdsdage. Arbejdsdagenes 

længde varierede i takt med årets gang, så man bedst muligt kunne 

udnytte de lyse timer på dagen (se tabel 9).416 

 

                                                           
414  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 29. november 1758. 
415  KALTS anhang 1776 vedr. håndværksstokkens mønstring § 14. 
416  KB, NKS 4494, 4o, s. 91 tabel med supplerende oplysninger om helligda-

ge. 
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TABEL 9: Oversigt over arbejdstider på Holmen, 1770. 

 

Maaneder Første [del af md] Medio [sidste del af 

md] 

Timer 

Middag 

Ar-

beids 

Tiimer 

Som-

mer 

eller 

Winter 

Løn 

Paa 

Klocken 

Af 

Klock-

en 

Paa 

Klocken 

Af Klock-

en 

January 8 3 ½ 7 ½ 4  7½-8½ Winter 

February 7 4 ½ 6 ½ 5 1 9-9½ Winter 

Marty 6 5 ½ 5 ½ 6 1 10½-

11½ 

Winter 

April 4 ¾  7   2 12 Som-

mer 

May 4 ¾ 7   2 12 Som-

mer 

Juny 4 ¾ 7   2 12 Som-

mer 

July 4 ¾ 7   2 12 Som-

mer 

August 4 ¾ 7   2 12 Som-

mer 

Septem-

ber 

4 ¾ 7 5 ½ 6 ½ 1 12 Som-

mer 

October 6 6 6 ½ 5 1 11-9½ Winter 

Novem-

ber 

7 ½ 4 7 ½ 4  8½ Winter 

December 8 3 ½ 8 ½ 3  7½-6½ Winter 
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Til påske og pinse havde folkene fri, og dagene op til disse helligda-

ge fik folkene tidligt fri (kl. fire om eftermiddagen i st.f. kl. 7 om af-

tenen), men måtte til gengæld undvære den to timer lange middags-

pause. Fastelavns mandag var en hel fridag. Også St. Hans og Mik-

kelsaften (29. september) fik folkene fri kl. 4 mod at afstå middags-

pausen. Mortensaften (10. november) fik man fri kl. 3. Fra midt i 

december til midt i januar havde håndværkerne og en del af arbej-

derne deres frimåned – kaldet ”julefriheden”. Der var for koldt og 

for lidt lys til at arbejde på beddingerne. En del blev dog tilbage på 

Holmen og opgjorde lagerbeholdninger og andre nødvendige opga-

ver.417 Det var ikke almindeligt på andre arbejdspladser i København 

at holde juleferie på denne måde. Fænomenet vidner om, at der i 

perioder var et komfortabelt overskud af arbejdskraft i Søetaten. 

Julefriheden var i virkeligheden et løntilskud for håndværkerne. 

For de modtog løn fra Søetaten, men fik lov til at tage deres værktøj 

med sig og udføre arbejde ude i byen. Schiønning beskriver dette 

således, juleaftensdag 1759:418  

”<begyndte Friheden for Holmens Folk. Den sidste søgnedag før 

Friheden bjærgede Tømmer-Mændene og gaar kl 1. Det er; sammen-

samle deres Verktøj og tager med dem, for om nogen af dem vil ar-

beyde i Friheden.” 

Holmens håndværkere havde lov til at ”fuske”, altså lave arbejde 

ude i byen uden at være organiseret i håndværkerlavene, hvilket var 

en kilde til ærgrelse blandt disse.419 

I divisionsmandskabets Anværbingspatent var det i punkt fire sti-

puleret, at divisionerne skiftedes om at have en uge fri, hvis ikke der 

                                                           
417  Steensen 1974, 1. del s. 238. 
418  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 24. december 1759. 
419  Nyrop, Camillus, Kjøbenhavns Tømmerlav, Kbh. 1887 s. 128. 
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var skibe, der skulle ekviperes, eller anden vigtig tjeneste.420 Det kan 

derfor antages, at mandskabet i de mindre travle perioder har haft fri 

hver fjerde uge. I marts og april, hvor hovedparten af ekviperingerne 

foregik, har der til gengæld næppe været mulighed for at holde fri. 

Ligesådan har der også været travlt ved slutningen af sæsonen i 

september og oktober, når skibene skulle lægges op efter togterne. 

Denne bestemmelse om inddragelse af friuger gav i 1727 og 28 an-

ledning til et par større arbejdsnedlæggelser blandt divisionsfolke-

ne.421  

Der var dage, hvor vejret artede sig sådan, at det ikke kunne lade 

sig gøre at gennemføre arbejdet på Holmen. Så lod den vagthavende 

klokken lyde som signal til at folk kunne gå hjem. Peter Schiønning 

omtaler dette ved flere lejligheder, f.eks. ”Det lyde af Holmen i mor-

ges tidlig for Kulde, Snee og Blæst”.422 Hård regn om sommeren 

kunne også begrunde hjemsendelse af arbejderne. Imidlertid leder 

man forgæves i Krigsartiklerne og deres anhang efter en bestemmel-

se om hjemsendelse af folkene i dårligt vejr. 

Selvom fridagene havde navne efter den kirkelige kalender, var 

der ud over de faste højtider ikke noget religiøst over dem. Tværti-

mod var de ofte rent praktisk betinget. Når folkene fik tidligt fri af-

tenen før Mikkelsdag, havde det den praktiske betydning, at de 

mange, der skulle flytte, kunne nå at pakke og gøre klar til dagen 

efter, da Mikkelsdag var den ene af de to årlige flyttedage. Men man 

                                                           
420  KALTS 1756 Formular XIII. 
421  RA 514, Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten, justitssager 

1726-1734, Sø-Fiscalen ctr. 1ste Divisions 5 første Compagniers Mand-

skab, 1729 og Sø-Fiscalen ctr. Matroser af 2de Divisions 3. Comp., be-

skrevet i Larsen, Kay, Da Holmens Faste Stok strejkede i 1727, artikel i 

Kritisk Revy 23.4.1942.  
422  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 18. februar 1775. 
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havde jo også lov til blot at fornøje sig, når man havde fri. Det lader 

særlig til at have været tilfældet ved fastelavnstid, hvor der var lagt 

op til løjer. Schiønning beskriver i sin dagbog et fastelavnsoptog, der 

minder om de optog, der stadig holdes til fastelavn i Tyskland i vore 

dage: 

”Fastelavns Mandag giorde de enrollerede Matroser optog imel-

lem Gaderne med en Galley paa Slæder, fuld af Folk og som roe-

des.”423 

Alle arbejdsdage var ikke lige gode. Ud over vejret var der også 

andre faktorer, der måtte inddrages i planlægningen. En af disse 

faktorer må efter nutidens målestok betegnes som overtro, men kan 

på trods heraf alligevel have spillet en rolle i det daglige arbejde. I et 

anonymt håndskrevet reglement fra 1760’erne findes en oversigt 

over, hvilke dage der var Tycho Brahes-dage.424 Det var 32 dage, som 

videnskabsmanden Thycho Brahe ved astrologiske beregninger hav-

de udpeget som særlig uheldige.  Håndbogens anonyme forfatter 

undlader ikke at oplyse, at “noget fornuftigt Menniske, der Forstaaer 

Sien Christendom”, aldrig kunne tro på, at den gode Gud skulle 

have forordnet 32 særligt onde dage i året “til Menniskens Skade, 

Fortred og U-Lycke”. På den anden side anføres en liste over disse 

dage “per curieusitet”, og nok også fordi de måske mindre sofistike-

rede håndværkere og arbejdsfolk på Holmen har troet fuldt og fast 

på disse uheldsdage. Man kan forestille sig, at en officer, der skulle 

lede arbejdet på Holmen, måske kunne regne med at møde mod-

stand, hvis han begyndte et nyt projekt på en sådan dag. For en 

gangs skyld nævner Peter Schiønning intet om dette fænomen i sin 

                                                           
423  Ibid. journal for 21. februar 1757. 
424  KB, NKS 4494, s. 91. 
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journal eller strøtanker, og heller ikke andre kilder kan verificere, at 

disse dage har spillet en reel rolle. 

7.3. Sygdom og absent 

Hvis divisionsfolkene mødte for sent til arbejde fik de ”absent”, 

hvilket straffedes med bøde eller arrest alt efter absentens varighed 

og evt. fortilfælde.425 Bestemmelserne vedrørende absent og straf 

herfor blev væsentlig indskærpet og reguleret i 1776, hvor der ud-

kom et anhang til Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten ved Søeta-

ten.426  

Sygedage forekom dengang som nu, men arbejdspladsen lagde 

stor vægt på, at få folkene tilbage på arbejdet så hurtigt som muligt. 

Derfor var der daglige sygebesøg som omtalt i afsnittene om sergen-

ten og løberen. Schiønning mente, at man var for hård ved matroser-

ne og sendte dem for hurtigt tilbage til arbejdet. I en af sine strøtan-

ker skrev han, at det ikke var hans vurdering, at der blev snydt med 

fravær, da det var næsten umuligt at snyde tilsynet, og formentlig 

heller ikke muligt at bestikke sig til en fraværsseddel.427 Derimod 

fandt han det problematisk, at man lod de syge arbejde. Han omtaler 

”Verke Boen” på Holmen, hvor de syge arbejdede. Denne værkbod – 

bod for værkbrudne folk, som ordet vel skal forstås, er ikke fundet 

omtalt andetsteds, men har ganske givet eksisteret. Schiønning be-

skrev de syge matrosers forhold som meget elendige, og han mente, 

at det var en skam for Søetaten, når man så:428 

                                                           
425  KALTS 1756 §§. 10 og 197.  
426  KALTS anhang 1776 vedr. mandskabets mønstring. 
427  KB, Schiøn. 37, 4o, s. 56, ”Se igiennem fingre med Matrosernes Sygdom-

me”. 
428  Ibid. 
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”<disse halte, blinde, avmægtige og forbundne Matroser som 

m[an]d siiger nok k[an]d arbeide paa Verke Boen, blive leedte til 

Holmen af deres Koner og Camerater og som seer ligere ud til at 

føres til et Hospital eller Syge stue end til et stæd hvor de skal arbei-

de en heel dag, nogle af dem gaae til Holmen med store tilbundne 

Hoveder naar de har til bylder eller over skader, andre med tykke 

tilbundene been, nogle gaar der til paa Krykker, andre af forkiølelse 

og Tand Pine med svolne Andsigter og hoveder<” 

Fravær uden tilladelse var tilsyneladende ikke noget stort problem 

ved divisionerne på Holmen. En bevaret ”Absent Protocol” fra peri-

oden 1762-74 giver et ret nøjagtigt billede af fraværsfrekvensen.429 

Uheldigvis angiver protokollen kun, hvem der var ulovligt fravæ-

rende, og derfor skulle trækkes i løn. Det er derfor ikke muligt ud fra 

denne protokol at udtale sig om det totale antal fraværende.  En 

opgørelse af det samlede antal fraværende uden tilladelse for en 

tilfældig måned som f.eks. april 1763 viser, at der i denne måned var 

i alt ca. 300 hele fraværsdage for samtlige Holmens divisioner og 

Håndværksstokken (fraværet opgjordes i enten hele eller halve da-

ge). Det svarer til et ulovligt fravær på ca. ti mand dagligt. Det var en 

meget beskeden andel af de i alt ca. 4000 ansatte. På baggrund af 

disse fraværsoplysninger må det konkluderes, at truslen om at blive 

trukket i løn har været en effektiv pression. 

I forbindelse med bryllup, barnedåb og begravelser i nær familie 

blev der tilstået to fridage til folkene, og hvis en mand havde været 

udkommanderet til brandslukning eller andre opgaver hele natten 

og derfor ikke havde kunnet få sin nattesøvn, var det også gyldig 

fraværsgrund.430 

                                                           
429  RA, 515, Holmens Chef (Søetaten), Absentprotokol 1762-64. 
430  KALTS 1756 §. 11. 
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7.4. Kirkegang 

Et fast indslag i løbet af ugen og året var kirkegangen. Samtlige 

Holmens håndværkere, matroser og underofficerer var medlemmer 

af Holmens Kirkes menighed.431 Da kirken ikke rummede Holmens 

over 5000 mænd og deres familier, må man af pladshensyn have 

afholdt flere gudstjenester hver søndag. Fra hæren kendes til ”kirke-

parader”, hvor soldaterne skulle stille før kirkegang, men en lignen-

de ordning er ikke omtalt i Krigsartiklerne for Landtjeneste ved Søe-

taten fra 1756.432 Men der var en ugentlig kirkeparade ved Holmens 

Kirke, og H.D. Lind skriver i sin bog om Nyboder, at kirkeparaden 

                                                           
431  Bobé 1920 s. 17ff. 
432  Petersen, 2002 s. 165. 

Figur 11: Holmens Kirke lå næsten helt symbolsk side om side med Admiralite-

tets bygning i Størestræde. Rach og Eegberg, 1749, Nationalmuseet. 
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”formentlig al Tid” havde været en pligt.433 Kirkeparaderne omtales 

også i Sophus Waldemar Rasmussens erindringer, hvor han oplyser,  

at de ophørte efter 1848.434 Ifølge Rasmussen mødte skiftevis matros-

korpset og artilleristerne hver anden søndag til denne parade. Det er 

tænkeligt, at der var en tilsvarende praktisk fordeling mellem divisi-

onerne i 1700-tallet.  

Uanset hvilket sogn, bruden kom fra, så skulle vielser af Søetatens 

underofficerer og menige foregå i Holmens Kirke.435 Kompagniche-

ferne skulle give tilladelse og give en friseddel, så folkene ikke fik 

absent ved fravær i forbindelse med deres eget bryllup.436 Kompag-

nichefen var betroet et vist socialt ansvar og skulle ud fra en vurde-

ring af hans opførsel og økonomiske forhold skønne, om det var 

forsvarligt, at manden indgav sig i ægteskab. Ligeledes skulle han 

vurdere, om det kvindfolk, han ønskede at tage til hustru, var ”skik-

keligt, uberygted, vindskibeligt, og ej alt for aldrende”.437 

7.5. Lønforhold for det menige mandskab og 

underofficerer 

De menige matroser, der var ansat i Holmens divisioner var nomi-

nelt lønnet med 1 rd., 88 sk. månedligt.438 Imidlertid modtog ingen af 

dem dette beløb i kontanter. De matroser, der havde bolig i Nybo-

der, fik tilbageholdt 32 sk. af grundlønnen som husleje, så de reelt 

                                                           
433  Lind 1882 s. 230. 
434  Rasmussen, Sophus Waldemar, Livserindringer bd. 1 s. 89. 
435  KALTS 1756 § 403. 
436  Ibid. § 402. 
437  Ibid. § 402. 
438  Det følgende afsnit om lønforhold bygger dels på KB, NKS 782, 4o, s. 

133ff. dels på NKS 4494, 4o, opslag 91 og 124ff. 
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kun fik udbetalt 1 rd. 56 sk. De, der ikke havde hus, modtog det 

samme beløb. Ud over grundlønnen modtog matroserne kost in na-

tura til en værdi af 1 rd. 74 sk. der i regnskaberne figurerer som 

kostpenge, som altså ikke blev udbetalt i kontanter, men i form af 

fødevarer.  

Underofficerer og specialister var væsentlig bedre lønnet.  Bedst 

lønnet var højbådsmænd og skibmænd, som modtog 4 rd., 85 sk., og 

deres mahter lidt mindre. Håndværkerstokkens tømrere modtog 

mellem 4 rd., 40 sk. for en håndværker af 7. klasse og helt op til 8 rd., 

16 sk. for en overtømmermester af 1. klasse. Kostpengene og hus 

beløb sig dog til det samme som for matroserne. De grupper, som 

var mere specialiseret end menige matroser, blev dog trukket med 16 

sk. månedligt til deres begravelseskasse. Alle kunne regne med at 

blive udkommanderet med skibene med jævne mellemrum, og så 

steg deres løn markant. Hel- og halvbefarne matroser havde f.eks. 

hhv. fem og tre rigsdaler i månedsløn, når de var til søs, men var ens 

lønnet i land. Øvede søfolk motiveredes på denne måde til den sej-

lende tjeneste. Til gengæld er det svært at opgøre en ”årsløn” for 

Holmens folk, idet denne ville variere i forhold til udkommandoer. 

Divisionsmandskabet mødte op ved Proviantgården eller Gryn-

møllen på en månedlig kostdag og afhentede her kosten in natura. 

Uddelingen af kosten til samtlige divisioner og håndværkerstokken 

tog i alt fem dage, hvor folkene havde fri.439 Folkene inddeltes af 

sergenterne i ”roder”, som var grupper på hver 16 mand, som fik 

udvejet deres kost samlet, og som siden delte kosten imellem sig.440  

Smør og rug blev udvejet på lejede bismervægte, og de salte flæske-

sider blev hugget i mindre stykker på egetræsbænke, der stod i det 

                                                           
439  Lind 1882 s. 83.  
440  Ibid. 
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fri ved Proviantgården. Særligt de uensartede kødstykker kunne 

give anledning til uenighed om retfærdigheden af fordelingen. 

Der var altid en officer til stede ved kostens uddeling, og Peter 

Schiønning omtalte jævnligt denne opgave i sin dagbog. Følgende 

citat fra 1778 giver et godt indtryk af opgaven:441 

”< ved Proviantens uddeelelse til 4. Division som i Dag fik Kost 

(<) Riisbricht var ved rugen, Capitain-Lieutenant A. Lützow og 

Lieutenant Levetzow var for at forekomme uorden, og at ingen skul-

le sælge deres Kost, etc.” 

Til sammenligning kan det anføres, at også soldater i regimenterne 

modtog en kombination af kontant løn og kost in natura. En menig 

soldat modtog i 1770’erne en kontant løn på 1 rd., 39 sk. og seks store 

rugbrød månedligt.442 Rugbrødene svarede til en værdi af to sk. dag-

ligt, altså et samlet beløb i kostpenge på ca. 60 skilling om måneden, 

hvilket var under halvdelen af en matrosløn.443 Soldaternes beskedne 

løn forekommer urimeligt meget lavere end matrosernes, men den 

må ses i sammenhæng med, at det var langt mere almindeligt, at 

soldater blev frimænd og i realiteten tjente deres levebrød andet-

steds.444 

I sammenligning med soldaternes seks store rugbrød var matro-

sernes kost direkte luksuriøs:445 

 

- 1 ¾ otting byggryn 

- 1 otting ærter  

- 4 pd. smør 

                                                           
441  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 30. marts 1778. 
442  Petersen 2002 s. 201. 
443  Ibid. s. 200. 
444  Ibid. s. 166ff. 
445  Lind 1882 s. 79f. 
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- 8 pd. saltet oksekød 

- 5 pd. grønsaltet flæsk 

- 2½ skæppe rug 

 

Denne mængde fødevarer var ens for alle matroser, uanset om de 

havde familie eller ej. I følge H.D. Lind var det et ofte forekommende 

problem, at divisionsfolkene solgte deres kost på vejen hjem til Ny-

boder fra Proviantgården.446 Det forklarede han dels med, at det var 

svært for mange at modstå fristelsen til at omsætte kød og flæsk til 

brændevin, men også med, at der jo også var enlige matroser, som 

slet ikke havde brug for hele denne mængde mad. Ifølge Lind her-

skede der en brændevinskultur, som gjorde, at det ikke var ualmin-

deligt at se beskænkede matroser. Dette grundvilkår gjorde det nød-

vendigt at indføje paragraffer i Krigsartiklerne, der tog højde for, 

hvad man stillede op med berusede matroser, f.eks. når de skulle 

afhente deres kost ved Proviantgården. Hvis det blev vurderet, at de 

var for fulde, til at man kunne betro dem kosten, blev den taget i 

varetægt af sergenten eller en anden ”sikker Mand”, hos hvem ma-

trosen kunne afhente kosten, når han var blevet ædru.447 

Der var ingen større problemer med at lønne Søetatens folk regel-

mæssigt i det meste af 1700-tallet, hvorimod der i 1600-tallet jævnligt 

havde været problemer med lønudbetalingerne.448 Efter Store Nordi-

ske Krig varede det dog helt til 1729 før manglende lønudbetalinger 

fra krigens tid blev bragt i orden.449 I forbindelse med revolutionen i 

1772 spillede Holmens folk en vis rolle. Både da Holmens tømrere 

                                                           
446  Ibid. s. 83f. 
447  KALTS 1756 § 101. 
448  Lind 1882 s. 98ff. 
449  Ibid. s. 125ff. 
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strejkede i juni, og da norske enrollerede matroser i september mar-

cherede til Hirschholm for at protestere over manglende lønudbeta-

linger.450 I perioden mellem 1729 og 1772 kendes i øvrigt ikke til pro-

blemer i forhold til aflønning af Holmens folk. 

 

7.5.1. Forsagt arbejde 

I sin københavnsbeskrivelse Hafnia Hodierna fra 1748 skriver arkitek-

ten Laurids de Thurah, at Holmens mandskab havde lov til at gå 

tidligt hjem fra arbejdet, hvis de blev tidligt færdig med de opgaver, 

de den dag var sat til, før arbejdstids ophør.451 Thurah beskriver det 

som en art motivation eller akkord. Hans bror, Diderich de Thurah, 

var selv søofficer, og han må have kendt til forholdene på Holmen, 

og akkordarbejdet kan også verificeres via andre kilder.  Samtidens 

ord for denne form for akkordarbejde hed ”Forsagt”, eller at ”arbej-

de paa Forsagt”. I Peter Schiønnings dagbog optræder ordet i for-

bindelse med arbejde på Holmen, f.eks. i 1759, da han var interim-

sekvipagemester ved Dokken på Christianshavn:452 

”Paa den 30 Canoners Fregat sloges i en Dag 2½ Naader. 60 Mand 

sad paa Spanteloftet hver Dag og plydsede Værk dertil, hver Mand 

havde Forsagt paa 4 Pund.” 

Det skal forstås sådan, at hver mand kunne gå hjem, når han havde 

plydset fire pund værk til at kalfatre med. Ved andre typer opgaver 

blev der også givet forsagt arbejde. Eksempelvis fik folkene forsagt, 

når de havde båret alle underste dæksbjælker ind ved reparationen 

af et 70-kanoners skib.453 Ved den lejlighed fik folkene fri allerede kl. 

                                                           
450  Cedergreen Bech, Sven, Struensee og hans tid, s.295. 
451  Thurah, 1748, s. 206. 
452  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 28. november 1759. 
453  Ibid. 
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14.30. Det var den 28. juli 1759, hvor de efter arbejdstidsreglementet 

ellers først skulle have haft fri kl. syv om aftenen. Det kunne altså 

godt betale sig at arbejde hurtigt, men samtidig øgede det risikoen 

for arbejdsskader. Derfor blev det i krigsartiklerne for landtjenesten 

ved Søetaten indskærpet, at underofficererne skulle være opmærk-

som på denne risiko:454 

”Saa meget som han bestræber sig, at Arbejdet faaer Fremgang, saa 

meget paa-agter han, at det foretages fornuftig: Til hvilken Ende han 

med saadan Overlæg fordeeler Folkene, at den eene ikke er den an-

den til Hinder, og at ingen, sær naar der arbejdes paa Forsagt, skulde 

komme til Skade, og, hvor de vove formeget, dennem advare.” 

Det forekommer logisk, at der kunne opstå hasarderede situatio-

ner, når arbejderne forsøgte at flytte rundt på tunge stykker tømmer 

ekstra hurtigt, så de kunne få hurtigere fri. Da de var på fast dagløn, 

var den eneste form for gevinst, folkene kunne gøre sig håb om at 

opnå ekstra fritid, ved at blive hurtigt færdige. Så vidt det kan ses, 

kunne fortjenesten ved ”forsagt arbejde” kun udmøntes i fritid og 

ikke i højere løn. I 1776 blev det i et tillæg til krigsartiklerne ind-

skærpet, at man ikke kunne få forsagt arbejde for en hel uge, men 

kun for nogle dages arbejde.455 Et eksempel på forsagt arbejde, der 

løb over flere dage, var lænsningen af Dokken på Christianshavn. I 

oktober 1757 kunne de 492 mand, der var sat til pumpearbejdet, i to 

skifter udføre lænsningen på halvanden dag. Derved, skrev Schiøn-

ning, ”profiterede” de halvanden dag, da opgaven var sat til at vare 

tre dage.456 

                                                           
454  KALTS 1756 § 153. 
455  KALTS 1756 anhang vedr. mønstring til arbejde, Kbh. 1776 § 13. 
456  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 7. og 8. oktober 1757. 
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Bemærk i øvrigt det meget store antal folk, der skulle til for at læn-

se Dokken. 492 mand – næsten en halv division - i tre døgn var et 

stort krav på Søetatens mandskab. For at rationalisere arbejdsgangen 

blev der ved doklænsningerne helt ekstraordinært uddelt mad til 

folkene, brød, brændevin og øl.457 Derved undgik man at spilde tid 

på, at folkene gik hjem og spise i den to timer lange middagspause. 

En løjtnant havde opsyn med folkene, og skulle sørge for at ”dæmpe 

Klammerier”, hvilket der kunne være god grund til.458 Det var surt 

og hårdt arbejde at drive pumpeværket, og i 1772 førte det ligefrem 

til, at mandskabet nedlagde arbejdet og drog hærgende fra dokken 

mod Nyboder. Undervejs knuste de ruder og stoppede op ud for 

Admiralitetet, hvor de forlangte, at pumpningen skulle berammes til 

fire dage i stedet for tre.459 De fik ikke gennemført kravet, og der blev 

slået hårdt ned på de opsætsige, hvoraf de, der blev anklaget for at 

have stået i spidsen, blev idømt dødsstraf, hvilket dog blev formildet 

af kongen. 

Det var kun begrænsede opgaver, der blev givet som forsagt ar-

bejde. Peter Schiønning mente, at matroserne på Holmen altid burde 

arbejde på forsagt.460 Han mente, at der ville blive arbejdet hurtigere 

og mere på Holmen, hvis man indførte dette, og at det også ville 

være en lettelse for matroserne. Akkordarbejde kendtes også i sam-

tiden i udlandet. En interessant parallel findes i England, hvor ”task 

work” i 1775 helt erstattede fast dagløn ved flådeværftet i Ports-

mouth, hvilket faldt arbejderne for brystet og medførte en større 

                                                           
457  Ibid. 8. oktober 1757. 
458  Ibid. 
459  Ole Lisberg Jensen, Dokken på Christianshavn fra 1739 – en teknisk 

præstation, Marinehistorisk Tidsskrift nr. 3, 1996 s. 82f. Og Schultz, Den 

Danske Marine bd. II s. 324f. 
460  KB, Schiøn. 57, 4o s. 58 ”Matr. stedse at have forsagt arbeide”. 
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strejke samme år.461 Det er før blevet hævdet, at akkordarbejde først 

blev indført ved den danske Søetat i begyndelsen af 1800-tallet.462 

Imidlertid beror denne antagelse på, at man slet ikke har været op-

mærksom på fænomenet ”forsagt arbejde”. Det er derimod korrekt, 

at det først er fra begyndelsen af 1800-tallet, at akkordarbejde i mo-

derne forstand med lønmotivering indføres.  

7.6. Arbejdsopgaver 

Søetaten benyttede sig af matrosernes arbejdskraft både til søs og i 

land sommer og vinter. Tjenesten i land omfattede mange forskellige 

opgaver. I de følgende afsnit vil de væsentligste opgaver blive præ-

senteret. 

 

7.6.1. Arbejde ved skibbyggeriet og andre særopgaver 

Hovedopgaven ved Søetatens anlæg på Holmen var bygning og 

vedligeholdelse af kongens orlogsskibe. I hele den lange freds perio-

de søsatte den danske Søetat et imponerende antal nybygninger, der 

langt oversteg, hvad man kunne præstere i Sverige.463 Med ca. to 

nybygninger årligt i København blev der bygget dobbelt så mange 

skibe i København som i Karlskrona i perioden 1739-1765. Men det 

skal ses i lyset af, at der på grund af det danske divisionssystem var 

mere end dobbelt så meget arbejdskraft til rådighed ved skibbygge-

riet i København som i Karlskrona, hvor der maksimalt var lidt over 

1000 arbejdere og håndværkere, mens der i København som mini-

mum var 2000 arbejdere og fem kompagnier håndværkere plus ind-

kaldte soldater i spidsbelastningsperioder. 

                                                           
461  Rasmussen 2005 s. 66. 
462  Ibid. s.65-67. 
463  Norberg 1993 bd. 1 s. 133. 
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Arbejdet på Holmen bestod dels i specialistopgaver, der løstes af 

håndværkerstokken, dels af generalistopgaver, der krævede mange 

folk, f.eks. flytning af store stykker tømmer, pumpning af tørdokken, 

etc. Af og til var der bud efter Søetatens folk til helt andre opgaver. 

Der blev i 1768 f.eks. brugt matroser til at hale den store rytterstatue 

af Frederik 5. fra Gjethuset på Kongens Nytorv, hvor den var blevet 

støbt, til sin endelige plads på Amalienborg Slotsplads.464 Desuden 

fungerede Holmens matroser som en form for ekstra brandkorps, 

der anvendtes, når der udbrød større brande i hovedstaden.465 Det 

komfortable overskud af arbejdskraft på Holmen var en ressource, 

som det var logisk at udnytte til den type opgaver. 

 

7.6.2. Vagter og bevogtning 

Adgangen til både Gammelholm og Nyholm var bevogtet af skild-

vagter, og der var også placeret skilderhuse rundt omkring ved de 

forskellige forrådshuse og vagthusene på Gammelholm og Nyholm. 

En bevaret protokol ved navn ”Vagtbog for Gammelholms Hoved-

vagt” fra perioden 1760-96 giver et meget præcist billede af omfanget 

af denne bevogtningstjeneste.466 Peter Schiønning skrev i 1768, at 

Gammelholm var ”alt for rigelig besat med Skilt Vagter”.467 Alene på 

Gammelholm, Nyboder, Dokken og Søtøjhuset var der til vagttjene-

sten dagligt kommanderet 87 mand fra Holmens divisioner og desu-

                                                           
464  Seerup, Jakob, Rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads. Et øjenvidnes 

beretning om dens tilblivelse, i Historiske Meddelelser om København, 2004 

s. 96f. 
465  KALTS 1756 § 193. 
466  RA 515, Holmens Chef (Søetaten), Vagtbog for Gammelholms Hoved-

vagt, 1760-1796. 
467  KB, Schiøn. 57, 4o s. 492, ”Om Posterne paa Gammel-Holm”, dateret 

22.8.1768. 
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den ti soldater fra Landetaten.468 Vagtholdet bestod af skildvagter og 

vægtere. Vægterne havde vagt 24 timer ad gangen og patruljerede 

om natten med vagthunde rundt på Gammelholm hver halve time.469 

De mange vagter vidner om et vist overskud af arbejdskraft. 

 

7.6.3. Øvelser 

Langt den største del af divisionernes mandskab udførte ingen form 

for eksercits eller våbenøvelser i det daglige, når de gjorde tjeneste 

på Holmen. Deres arbejdskraft var alt for vigtig for de praktiske 

opgaver såsom byggeriet og vedligeholdelsen af orlogsskibene etc. 

Peter Schiønning mente, dette var uhensigtsmæssigt, da mandskabet 

jo kunne have behov for at have en vis grad af våbenøvelser, da de 

f.eks. indgik i kanonbesætningerne om bord på skibene.470 

I modsætning til søfolkene havde konstabler og bøsseskytter lejlig-

hed til at øve sig i deres færdigheder. Ifølge Krigsartikelsbrevet for 

Landtjenesten skulle samtlige bøsseskytter ved divisionerne ”drille” 

med kanoner og håndvåben samt øve sig i ”Granaters og Bombers 

Kastning” hver maj og juni måned.471 De bøsseskytter, der stod un-

der en division, øvede en uge hver på skift i de to måneder. Øvelser-

ne foregik på Amager, hvor Peter Schiønning flere gange overvære-

de det og skrev om det i sin dagbog. Om målskydningen i 1764 skrev 

han eksempelvis:472 

                                                           
468  RA 515, Holmens Chef (Søetaten), Vagtbog for Gammelholms Hoved-

vagt, 1760-1796, f.eks. 5. september 1760. 
469  KB, Schiøn. 57, 4o s. 516, ”I Combinerede Ret dømmes for Haardt”. 
470  Ibid., s. 326 “Matroserne at Exercere nogle dage om ugen. Krigs Mænd 

bør ikke idelig arbeyde som et Dyr.” 
471  KALTS 1756 § 265. 
472  KB, Schiøn. 10, 4o journal for 21. juni 1764 – se også KB, Schiøn. 11, 4o, 

journal for 17. august 1774 og 22. juli 1775. 
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”Paa Amager og saa bøsseskytterne skyde med 8-pundige efter 

Skiven, som stod 1250 Skridt borte. Saa og efter Skiven med Haand-

Gevæhrer, de som ramte Skiven med Canon Kuglerne fik en Premie 

og med Haand-Gevæhrer en Fridag.” 

Præmiesummerne for at ramme skiven var angivet i krigsartikler-

ne, men der nævntes ikke noget om fridage.473 Det var også angivet, 

at når de havde lært hele eksercitsen efter den formular, der var an-

givet i Søkrigsartikelsbrevet, skulle bøsseskytterne udføre den i 

overværelse af Admiralitetet og Holmens og divisionernes chefer.474 

At dette fandt sted kan igen bekræftes af Schiønning.475  

I Dronning Juliane Maries Atlas findes en tegning forestillende en 

skydeskive med indtegnede træffere fra 1764.476 Denne målskydning 

fandt sted på Amager i perioden 4.-23. juni 1764. Der blev skudt med 

8-pundige kanoner på 1300 fods afstand (408 m.). Skiven målte tre 

                                                           
473  KALTS 1756 § 265. 
474  Ibid. Titul LXVII. 
475  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 17. august 1774. 
476  HM Dronningens Håndbibliotek, Dronning Juliane Maries Atlas. 

Figur 12: Skydeskive med indtegnede træffere, juni 1764. Dronning Juliane 

Maries Atlas, HM Dronningens Håndbibliotek. 
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alen, en fod og to tommer i diameter (ca, 2,25 m.) og var inddelt i 12 

koncentriske cirkler på hver syv tommers bredde. Af tegningens 

forklarende tekst fremgår det, at juni måneds skydetræning var ind-

delt i tre kommandoer på hhv. 54, 59 og 60 bøsseskytter. Der blev i 

alt affyret 173 skud (et skud per bøsseskytte) i løbet af i alt 16 dage. 

Rundet op svarer dette til ca. 11 skud om dagen, og de lange som-

merdage i juni måned har givet rigeligt tid til sigtning og instruktion. 

Rundt regnet er der blevet affyret et skud i timen. Det var med andre 

ord ikke hurtig skytsbetjening, der øvedes. 

Som anført deltog 173 bøsseskytter i øvelsen i juni, selvom der i alt 

ved hver division var 120 bøsseskytter – altså 460 i alt. Nogle var 

udkommanderet til søs med årets udrustede skibe, og tegningen 

dækker kun juni måneds skydeøvelser. Hvis lige så mange har skudt 

i løbet af maj måneds øvelser, var det en substantiel andel af bøsse-

skytterne, der fik skydetræning i løbet af de to fastsatte måneder. 

Det skal bemærkes, at artilleristernes 14 dages øvelser betød, at de 

ikke stod til rådighed for det øvrige arbejde på Holmen i denne peri-

ode, hvilket Holmens Ekvipagemester måtte tage højde for i sin 

planlægning af arbejderne med ekvipering af skibe, etc. 

7.7. Desertioner 

Desertion var en alvorlig forseelse. Hvis en matros undveg fra et 

skib, straffedes han efter Søkrigsartiklerne med hængning fra rånok-

ken.477 Hvis han undveg fra sin tjeneste ved divisionerne i land straf-

fedes han efter Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten ved Søetaten 

med en noget mildere straf, der lød på katning og en periode i skub-

karren.478 Men det forekom alligevel hyppigt, at gode og erfarne folk 

                                                           
477  SKA 1752 § 566. 
478  KALTS 1756 § 606. 
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”undveg uden Forlov” – altså stak af. Desertioner var hyppige og var 

begrundet dels med ulyst til tjenesten, dels ofte med angst for at 

blive straffet for forskellige forseelser. Der var så mange deserterede, 

at det ikke ville have været realistisk at forsøge at straffe dem alle, 

efterhånden som de blev pågrebet. I stedet blev der rutinemæssigt 

udstedt et ”General-Pardons-Patent”. Sådanne patenter udstedtes i 

årene efter Store Nordiske Krig i følgende år: 1719, (forlænget 1722), 

1732, 1742, 1748, (forlænget 1749), 1762, (forlænget 1763 og 1764), 

1770, 1777 (forlænget 1781 og 1783).479 Patenterne omfattede både 

søfolk og soldater fra Landetaten, som havde et tilsvarende problem 

med desertioner.480 Søfolkene kunne efter udstedelsen af sådan et 

patent frit melde sig ved deres sølimit eller division og igen blive 

indskrevet i rullen. Vel at mærke uden straks at skulle melde sig til 

tjeneste igen. Efter 1783 lader der ikke til at have været blevet ud-

stedt flere general-pardons-patenter. 

Når folkene på Holmen ”absenterede” sig og udeblev i flere dage, 

indgav divisionschefen en rapport til Holmens chef, som sørgede for 

at efterlyse dem. En række sådanne efterlysninger er bevaret i de 

indkomne sager til Holmens Ekvipagemester.481 Efterlysningerne 

blev bekendtgjort ved offentligt trommeslag rundt om i byen, hvor 

den udeblevne opfordredes til at melde sig til tjeneste på Holmen. 

Hvis ikke han meldte sig, ville han blive betragtet og straffet som 

desertør, hvis han blev antruffet.  

                                                           
479  Kgl. Trykte forordninger af 9.10.1719, 14.12.1722, 16.4.1732, 8.8.1742, 

5.12.1748 og 6.1.1749, 30.12.1762, fornyet 19.01.1763 og 27.12.1764, 

14.5.1770, 13.1.1777, 5.2 og 28.2 1781 og 11.6. og 16.6. 1783. 
480  Petersen 2002 s. 146. 
481  RA 151, Holmens Chef (Søetaten), Standretssager 1737. Bemærk at 

gruppen “Standretssager” indeholder meget andet end standretssager, 

og hovedsageligt omfatter Holmens ekvipagemesters indkomne sager. 
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Desertion indebar som regel flere brud på krigsartiklernes para-

graffer. I de tilfælde, hvor matroser blev dømt for desertion lød straf-

fen på arbejde i skubkarren, indtil udgifterne ved deres desertion var 

afbetalt.482 Det var de udgifter, der fulgte for divisionen til at hyre en 

anden mand i stedet for den deserterede, og det beløb, det kostede at 

eftersøge og dømme manden. De dømte interneredes på Kastellet. 

”Skubkarren” var en tung trillebør, som anvendtes ved jordarbejder 

på Københavns volde.   

Imidlertid blev den deserterede stort set altid også dømt for salg af 

sin mundering, hvilket også var forbudt iflg. Krigsartiklerne.483 De to 

forseelser fulgtes ad, idet munderingen var et synligt bevis på, at 

personen var en matros fra Søetaten, og han derfor måtte skille sig af 

med den for ikke at blive opdaget. 

Som ovenfor anført var en matrosløn 1 rd. 56 sk. månedligt (162 

sk.). Ved arbejde i skubkarren takseredes hans daglige arbejde til en 

værdi af seks skilling. Hvis man sætter en gennemsnitlig måned til 

28 dage, så kunne en matros ved arbejde i skubkarren altså afdrage 

168 sk. månedligt. Værdien af den kost, han normalt ville få udleve-

ret oven i den kontante løn, tilfaldt kongen, og blev altså ikke mod-

regnet i afregningen. Dette grumme regnestykke betød eksempelvis 

for matros Simon Hansen fra 1. Divisions 7. kompagni, at han efter 

sin desertion i september 1766, hvor han både nåede at sælge sin 

mundering og flygte helt til Korsør, før han blev fanget, skulle arbej-

de i skubkarren indtil han havde afdraget et beløb på 14 rd. 3 mk., 2 

                                                           
482  KALTS 1756 § 606. 
483  KALTS 1756 § 657. 



206 

 

sk. (i alt 1394 sk.).484 Det var i alt 232 dages arbejde, der lå forude, før 

han var fri på ny. 

Men hvor streng en skæbne var det egentlig at blive dømt til at ar-

bejde i jern i skubkarren i 232 dage?  Ifølge Peter Schiønning var der 

matroser, der ligefrem foretrak at arbejde i skubkarren frem for det 

hårde daglige slid på Holmen, hvor matroser eksempelvis brugtes i 

muddermaskinerne og på galejerne, så ”alle de Matroser som har 

været i Castellet paa staaer der at være meget meere befriet for ar-

beide”, som han skrev i en strøtanke, der egentlig handlede om, at 

man burde give matroserne flere fridage og tillade dem at holde flere 

sygedage, eftersom matroserne var ”den rette slave stand i Danne-

mark”.485 Denne meget skarpt formulerede kritik af matrosernes 

forhold viser, at Schiønning var oprigtigt harm på matrosernes veg-

ne. Det er i hvert fald korrekt, at matroserne blev brugt til hårdt fy-

sisk arbejde i både muddermaskiner og galejer. En sammenligning 

med straffen for desertion fra Landetatens regimenter falder dog ud 

til matrosernes fordel. Indtil 1763 var der dødsstraf ved hængning 

for desertion fra hæren. Dette mildnedes til, at de deserterede solda-

ter dels blev underkastet den voldsomme spidsrodsstraf, dels sat i 

arrest og fik tilbageholdt løn ligesom matroserne.486 Ved gentagelse 

blev der idømt spidsrodsløb igen, og siden slaveri på livstid. 

                                                           
484  RA 514, Admiralitetet (Søetaten), Den Kombinerede Rets Bog for 1765-

68 s. 49. 
485  Schiøn. 53, 4o, s. 52 “See igiennem Fingrene med Matrosernes Sygdom-

me”. 
486  Petersen 2002 s. 138. 
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7.8. Holmens matrosers generelle omdømme 

Den 17. juni 1757 måtte Peter Schiønning som fungerende ekvipa-

gemester ved Dokken oplæse en kongelig ordre for tømrerne ved 

dokken. Tømrerne fik besked på, at ”ingen hverken de selv eller 

deres Koner og Børn maa om Søn- og Helligdage gaa uden for sta-

dens Porte førend efter Aften Sang, ja, end ikke nærme sig til den 

underste Slagbom førend den Tid”. 487 Det var ikke noget, Schiøn-

ning brød sig om, for han mente, at sådanne indskrænkninger i de 

meniges frihed gjorde, at Søetatens folk følte sig miskendt og blev 

kede af tjenesten.488 Denne indskrænkning i de meniges færdsel i 

København var blot en ud af flere, der kun kunne opfattes som ned-

værdigende for Søetatens folk. I 1747 blev de forment adgang til 

Frederiksberg have, i 1750 var det dem ikke længere tilladt at spad-

sere på voldene, og dermed var de reelt afskåret fra at tage del i 

mange af de samme fritidsfornøjelser som andre københavnere.489 

Også på andre måder var Søetatens folk udsat for forskelsbehand-

ling. Eksempelvis var det ifølge krigsartiklerne ikke tilladt en matros 

at udføre forskellige former for småjobs, hvis han var iført uniform 

”som er Munderingen til Vanhæder”.490  

 

                                                           
487  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 17. juni 1757. 
488  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 524, ”Soldater og Matroser være mere i Agt”. 
489  Lind 1882 s. 147. 
490  KALTS 1756 § 670 
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  Schiønning mente, at det var både uretfærdigt og ulogisk, at matro-

Figur 13: Holmens folk havde ry for drikfældighed og veg ikke af vejen for et 

godt slagsmål, hvilket synes bekræftet af Peter Cramers lille maleri af en fuld 

matros, der bringes til Nyboders Vagt. Peter Cramer, ca. 1790, Københavns Mu-

seum. 



209 

 

ser i uniform på den ene side var for fine til at stå bag på en vogn 

eller feje gaden, men på denanden side ikke måtte gå i Kongens Ha-

ve iført uniform, da uniformen der ikke var fin nok. Han nævnte, at 

den ”meest gemeene Haandværks-Borser og ald Pøbelen” gerne 

måtte færdes i Kongens Have, og at matroserne godt måtte komme 

ind samme sted, hvis de var iført ”en gammel Surtout” *overfrak-

ke].491 

Det kan altså konstateres, at matroserne blev set ned på af de øvri-

ge københavnere. Med deres anderledes klædedragt og lange, udslå-

ede hår, skilte de sig ud fra byens befolkning. Det skal dog nævnes, 

at der var konkrete anledninger til begrænsningerne hver gang. Ek-

sempelvis var forbuddet mod at komme i Frederiksberg Have i 1747 

begrundet i, at matroser havde brugt området til slåskampe med 

soldater.492 Men det er helt sikkert, at der eksisterede et modsæt-

ningsforhold mellem Søetatens folk og Landetatens soldater. Lind 

nævner, at området omkring Adelgade i 1759 i en periode var en 

veritabel slagmark hver aften.493 Og også både før og efter den tid, 

var der tilsvarende problemer. Disse blussede særlig voldsomt op i 

1807, hvor det gik ud over det i 1797 oprettede Marineregiment. Re-

gimentet var ganske vist formelt en del af Søetaten, men i realiteten 

fungerede det som en art ”hærens skraldespand” og soldaterne blev 

genstand for Nyboderfolkets had.494 

  

                                                           
491  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 524, ”Soldater og Matroser at være mere i Agt”. 
492  Garde 1835 bd. 3 s. 356. 
493  Lind 1882 s. 148f. 
494  Petersen, Karsten Skjold, Den store faneflugt, deserteringer fra Marine-

regimentet i 1807, i København 1807, Belejring og Bombardement, Kbh. 

2007, s. 267f. 
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8. Kapitel 

Orlogsskibets Hierarki 
 

8.1. Et eksempel – orlogsskibet DITMARSKEN 

For at give et indblik i, hvordan mandskabets sammensætning kun-

ne være på et orlogsskib i midten af 1700-tallet, har jeg valgt at un-

dersøge orlogsskibet DITMARSKEN med 50 kanoner, ud fra oplys-

ninger om skibets togt i 1757. I DITMARSKENs ordreprotokol findes 

skibets bemandingsreglement både for 1756 og 1757, og af den frem-

går det, at der var tilkommanderet hhv. 350 og 358 mand i de to år.495 

Af ordreprotokollen fremgår besætningens nøjagtige sammensæt-

ning, samt hvornår de kom om bord. Besætningsmedlemmerne er 

angivet med navn, rang og nummer i enten division eller enrolle-

ringsdistrikt. Enkelte af skibets civile betjenter, som f.eks. skibspræ-

sten, figurerer ikke i ordrebogen, men er fundet i de enrolleredes 

gagebøger for Sjælland.496 Det viser sig, at besætningen ikke var fuld-

tallig, da skibet afsejlede fra Holmen i maj. Ved afsejlingen var de 

enrollerede matroser fra kongeriget Danmark og hertugdømmerne 

påmønstret, men de norske matroser kom først om bord, når skibet 

ankom til norsk havn relativt sent i togtet. Sammensætningen var 

sådan, at den største gruppe (enrollerede matroser) var på 179 mand. 

Af disse var de 47 nordmænd. Den næststørste gruppe var de 80 

soldater, der medgik som soldateske. Af soldaterne var langt hoved-

                                                           
495  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, DITMARSKEN 1757. 

1756-1757 mm. 
496  RA, (Søetaten), 4. Departements kontor, Gagebøger for indrullerede, 

Sjælland 1757. 
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parten hvervede tyskere – anslået efter deres navne. Den tredjestør-

ste gruppe på 70 mand var mandskab fra divisionerne og håndvær-

kerstokken. Resten af mandskabet bestod af en række underofficerer, 

embedsmænd og officerer.  

 

 
Diagram 4: Fordeling af besætningen i grupper, orlogsskibet DITMARSKEN, 

1757. 

 

Proportionen mellem divisionsmandskabet og de enrollerede matro-

ser var 28 % fra divisionerne og 72 % enrollerede. Denne proportion 

kan sammenlignes med undersøgelser af fartøjer, der sejlede til 

50%

22%

20%

6%

2%

Besætning, DITMARSKEN 1757

Enrollerede, 179 Soldateske, 80

Divisionsfolk, 70 Underofficerer mv., 20

Officerer, 9
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Dansk Vestindien omkring år 1800. Her var andelen af enrollerede 

blandt de menige 72-84 %.497  

De 20 underofficerer kan se ud som en uforholdsmæssig stor del af 

besætningen, men som det vil fremgå af det følgende afsnit, dækker 

dette ord over en ganske varieret gruppe. Tallene kan godt nuance-

res yderligere. Eksempelvis omfatter den store gruppe af enrollerede 

folk både søfolk og håndværkere. Der var også håndværkere blandt 

divisionsfolkene. Hvis nationalitet havde været et kriterium, havde 

der været en stor norsk gruppe både blandt de enrollerede og divisi-

onsfolkene, men også i de øvrige grupper kunne man finde nord-

mænd, ligesom der ville have været et stort tysk islæt i soldatesken. 

Det righoldige kildemateriale fra DITMARSKENs togt i 1757 gør 

det muligt at nærme sig besætningen helt ned til individniveau. 

DITMARSKEN havde en besætning, der ikke adskilte sig væsentligt 

fra andre samtidige danske orlogsskibe. Som et eksempel til sam-

menligning er her gengivet sammensætningen på orlogsskibet 

PRINTZ FRIDERICH i 1771, der er bemærkelsesværdigt ens i for-

hold til DITMARSKEN i den procentuelle fordeling af mandskabs-

grupperne, selvom det var et noget større skib med 70 kanoner og en 

tilsvarende større bemanding. 

 

                                                           
497  Borring 1998 s. 32. 
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Diagram 5: Fordeling af besætningen i grupper, orlogsskibet PRINTZ FRIDE-

RICH, 1771. 

 

Nordmænd synes generelt at have udgjort op mod to tredjedele af 

den enrollerede besætning om bord på skibene. En særligt grundig 

undersøgelse af besætningernes sammensætning på fem togter til 

Vestindien i perioden 1755-1807 understøtter dette billede.498 Imid-

lertid har et par stikprøveundersøgelser vist, at det også forekom, at 

danske orlogsskibe i perioden kunne have en langt mindre andel af 

                                                           
498  Ibid., Bilag 5. 
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nordmænd. På DITMARSKEN i 1757 og PRINTZ FRIDERICH i 1771 

var der f.eks. hhv. 25 og 37 % nordmænd blandt de enrollerede. Re-

sten kom fra distrikterne i Danmark og Slesvig. Der kan dog godt 

have været flere nordmænd i besætningen, da der blandt den del af 

besætningen, der kom fra Holmens divisioner, var en del nord-

mænd, og divisionsfolkenes nationalitet er ikke anført i mandskabs-

listerne. Hvis man opgør andelen af nordmænd ud af den samlede 

besætning og ikke kun af de enrollerede, bliver den norske andel af 

besætningerne mere beskeden. På DITMARSKEN udgjorde de nor-

ske enrollerede eksempelvis 18 % af den samlede besætning. Og på 

orlogsskibet FYENs togt til Middelhavet i 1755 var der ikke en eneste 

nordmand blandt de enrollerede.499 Billedet er altså ikke helt enty-

digt, men de manglende nordmænd i 1755 skyldtes, at der netop det 

år var blevet udskrevet ekstra mange norske matroser til tjeneste i 

divisionerne.500 

                                                           
499  Se mandskabsliste i Zimmers eksemplar af skibsjournalen fra togt med 

FYEN i 1755 på Marinemuseet i Horten, mus. nr. MMU.903795. 
500  Garde 1835 bd. 3 s. 390. 
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Diagram 6 

 
Diagram 7 
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8.2. Hierarkisk oversigt over orlogsskibes 

mandskabsmæssige organisering 

Hierarkiet om bord startede uden for selve skibet, der ofte selv ind-

gik i en hierarkisk rangorden sammen med andre skibe i eksempel-

vis en eskadre. I en eskadre var der en øverstkommanderende 

eskadrechef, der havde admirals- eller kommandørrang. Da han var 

chef på flagskibet, omtaltes han som ”flagmand”, og de øvrige skibs-

chefer refererede til ham. Om bord på eskadrechefens skib var der 

også en række embedsmænd, som var ansvarlige for forskellige res-

sortområder på de enkelte skibe, såsom gejstlige sager (viceprov-

sten), artilleri- og våbenmateriellet (Tøjmesteren i eskadren) eller 

lægelige sager (overkirurgen i eskadren).  

 

Chef 

Næstkommanderende  

(Kongens Kvarter) 

3.-kommanderende  

(Dronningens Kvarter) 

Officerer Officerer 

Betjenter Betjenter 

Kadetter Kadetter 

Underofficerer Underofficerer 

Menige Menige 

TABEL 10: Orlogsskibets hierarki. 

 

Om bord på det enkelte skib herskede et klart defineret hierarki. 

Her bestemte fartøjets chef, som af rang kunne være fra kommandør 

til løjtnant afhængigt af skibets størrelse. Han førte kommando over 

sine officerer, ombordværende civile embedsmænd, underofficerer 

og det menige mandskab. Mandskabet om bord var inddelt i to 

”kvarterer”, så det var muligt altid at lave et vagtskema, så mindst 
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halvdelen af folkene var på vagt på ethvert givet tidspunkt. Det 

overordnede hierarki på det enkelte skib er gengivet i Tabel 10. 

 

8.2.1. Bakker 

Mandskabet var om bord inddelt i ”bakker”. I Søkrigsartiklerne fra 

1752 opereres med bakker som enhed, men intet sted anføres hvor 

mange, der var i en bakke. Der anføres blot, at der i hver bakke skul-

le være mindst en opløber eller dreng.501 Betegnelsen viste tilbage til 

den ”bakke” – en stor træskål, som maden om bord serveredes i.502 

Sådanne bakker kendes fra vraget af LOSSEN, hvor der er fundet så 

mange, at det er muligt at udtale sig om en standardstørrelse.503 De 

var bredere oppe end nede og havde en diameter på ca. 27 cm. i 

bunden og 31 cm. øverst. Højden var ca. 10,5 cm. En tilsvarende 

bakke dateret 1766 er bevaret på det norske marinemuseum i Hor-

ten.504 

Folkene i en bakke spiste sammen og formentlig oprindeligt af en 

og samme bakke. Både i G.A. Koefoeds Søe-Ordbog og Harboes 

noget senere Dansk Marine-Ordbog angives, at der var syv-otte 

mand i en bakke.505 En simpel beregning viser dog, at der må skelnes 

mellem den organisatoriske inddeling i ”bakker” og det fysiske antal 

af bakker til at spise af.  Om bord på DITMARSKEN var der nemlig 

ifølge reglementet i alt 120 træbaljer - ”Spiese Backer” beslået med 

jernbånd.506  Det var ca. en bakke per tre mand. I Harboes Marine-

                                                           
501  SKA 1752 § 472. 
502  Franzen 1988 s. 132. SKA§ 472. Finn Askgaard, Til Orlogs s. 337-38. 
503  Molaug 1983 s. 188f. 
504  Marinemuseet i Horten Mus. nr. MMU. 902236. 
505  Georg Albrecht Koefoed, Dansk Søe-Ordbog, ordbogsdel s. 8 og Harboe 

1839 s. 36. 
506  KB, NKS 4494, opslag 37. 
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Ordbog fra 1838 forklares da også, at der på det tidspunkt var fire 

mand om en bakke, som de spiste deres ”Søbemad” af.507 ”Bakkerne” 

fungerede ikke bare som grupper i forbindelse med bespisningen – 

skafningen – men også som en administrativ og praktisk arbejds-

gruppe.  

I Peter Schiønnings manuskript til en marinehåndbog fra omkring 

1770 findes der nærmere beskrivelse af bakke-systemet med angivel-

se af, hvilke forskellige bakker, der fandtes på hans tid.508 Denne 

inddeling kan stort set genfindes i Harboes Marine-Ordbog fra 1839 

og Koefoeds ”Søe-Ordbog” fra 1790’erne, hvor det anføres, nævnes, 

at bakkerne hver har ”et særskildt Navn, efter det stadige Arbeyde 

den Bakkes Mandskab er bestemt til.509 Her følger en liste over bak-

ker nævnt i Schiønnings manuskript: 

 

Bådsmandsbakker  

Bådsmandsmathsbakker  

Skibmandsbakker 

Skibmandsmathsbakker 

Kvartermesterbakker 

Bøsseskytte- eller arkelibakker 

Matrosbakker 

Svaberbakker 

Barkasseroerbakker 

Travallieroerbakke 

Chefschaluproerne 

                                                           
507  Harboe 1839 s. 36. 
508  KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2408. 
509  Harboe 1839 s. 36 og Georg Albrecht Koefoed, Dansk Søe-Ordbog, ord-

bogsdel s. 8. 
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Soldaterbakker 

Flagmandsbakke 

 

Der var som oftest flere bakker af hver, så der eksempelvis var en 1. 

og 2. Bådsmandsbakke. Af nogle grupper har der været endnu flere 

– de 80 soldater om bord på DITMARSKEN i 1757 har således for-

mentlig været inddelt i ni soldaterbakker. Schiønning nævner, at 

man bestræbte sig på at fordele mandskabet efter deres kompetencer 

og opgaver, så der var lige mange folk på hvert kvarter. Ved forde-

lingen af mandskabet til bakker valgte officererne, der forestod hhv. 

Kongens og Dronningens Kvarter, på skift folk til første og anden 

bådsmandsbakke og så videre.510 Der er desværre ikke bevaret nogen 

liste over et enkelt skibs bakkeinddeling, så Tabel 11 må betragtes 

som en principskitse i et forsøg på en rekonstruktion. Et usikkert 

spørgsmål er eksempelvis, om bøsseskytterne i artilleribakkerne var 

inddelt i separate grupper, eller om de var i bakke sammen med de 

matroser og soldater, der tilsammen udgjorde mandskabet for de 

enkelte kanoner. Antallet af matrosbakker har givetvis været større 

end angivet  i Tabel 11. 

Harboe beskriver i sin marineordbog, hvordan mandskabet fra 

samme bakke spiste sammen på den samme baksplads, hvor de også 

ophængte deres køjer.511 Hertil kommer, at Schiønning nævner, 

hvordan folkene ved landlov blev sendt i land ”bakke viis”.512 

 

Chef 

Næstkommanderende (Kongens Kvarter) 

                                                           
510 KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2408. 
511 Harboe 1839 s. 37. 
512  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 1012. 
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Halvdelen af de øvrige officerer, kadetter og betjenter 

Søfolk Soldater Artilleri-

ster 

Håndværke-

re 

Betjenter 

1. Bådsmands-

bakke 

1.  Solda-

terbakke 

1. arkeli-

bakke 

1. håndvær-

kerbakke 

? 

1. Skibmands-

bakke 

1. Kvarterme-

sterbakke 

3.  Solda-

terbakke 

1. 

Bådsmandsmath

sbakke 

1. Skib-

mandsmaths-

bakke 

5. Solda-

terbakke 

1. Barkasseroer-

bakke 

1. Matrosbakke 7. Solda-

terbakke 3. Matrosbakke 

5. Matrosbakke 9. Solda-

terbakke 7. Matrosbakke 

TABEL 11: Organisationsdiagram for Kongens Kvarter: 

 

Dette har formodentlig skabt et stærkt socialt sammenhold blandt de 

enkelte bakker. Den nøjagtige placering af de forskellige bakkers 

sovepladser er ukendt. Dog nævner overkirurgen T.C. Mangor, at 

han på fregatten FREYAs togt til Vestindien i 1798 fik lov til at sove i 

en hængekøje under skandsen (den agterste del af skibet).513 Her 

                                                           
513  MAB, Mangors dagbog, 20. september 1798. 
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siger han, at det var ”slemt for Sluproerne som derved faar mindre 

Plads”. Heraf fremgår, hvor denne gruppe havde deres køjer. 

 

8.2.2. Befarenhed 

Såvel divisionsmandskab som enrollerede var inddelt i tre kategori-

er: Helbefarne, halvbefarne og søvante. På trods af, at denne katego-

risering har været helt central for løn og status blandt søfolkene, er 

der alligevel nogen usikkerhed om, hvad kvalifikationerne helt nøj-

agtig var for de forskellige “befarenheder”. Kravene ændrede sig 

med tiden. I 1705 blev befarenhederne nøjere beskrevet og fastsat i 

en bekendtgørelse fra Admiralitetet.514 Her nævnes intet om, hvor 

længe søfolkene skulle have sejlet, men der nævnes en række kund-

skaber, hvor f.eks. en hel- og halvbefaren skulle kunne kompasset, 

mens en søvant ikke forventedes at kende til det. Kendskab til rig-

ning og erfaring i at styre i forskelligt vejr var andre parametre. Til-

syneladende erstattedes denne form for individuel vurdering af en 

mere automatisk kategorisering afhængig af, hvor mange år søfolke-

ne havde sejlet. I forordningen om Søenrolleringen af 1770 bestemtes 

det, at man skulle have faret hhv. 6, 4 og 2 år for at tilhøre den ene 

eller den anden kategori, men der kunne dispenseres fra denne re-

gel.515 I G.A. Koefoeds ordbog fra slutningen af 1700-tallet er der ikke 

givet nogen nøjere definition på befarenhed.516  

På DITMARSKEN og andre orlogsskibe var det i bemandingsreg-

lementet stipuleret, hvor mange hhv. hel- og halvbefarne og søvante, 

der skulle være om bord. Det var logisk, at man søgte at holde en 

                                                           
514  Admiralitets- og Generalkommissariatets Generalkopibog, 25.6.1705, 

delvist gengivet i Barfoed, Niels Juels Flåde s. 133. 
515 Jeppesen 1972 s. 16. 
516 G.A. Koefoed, Dansk Søe Ord-Bog, Søhistoriske Skrifter XVII, 1993 s. 184.. 
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balance i besætningens sammensætning, så man på den ene side ikke 

risikerede at stå med et totalt uerfarent mandskab, og på den anden 

side havde tilpas med søvante med, så de kunne oplæres og opnå 

større befarenhed. 

DITMARSKENs bemandingsreglementet i 1757 viser følgende 

sammensætningen af det menige mandskab:517  

 

Rang/befarenhed 

Iflg. bemandingsreg-

lement 

An-

tal 

Rang/befarenhed 

Iflg. kommandoproto-

kol 

An-

tal 

Helbefarne Bøsseskytter 13 Helbefarne Bøsseskytter 9 

Halvbefarne Bøsseskyt-

ter 

12 Halvbefarne Bøsseskyt-

ter 

8 

Drenge Bøsseskytter 2 Drenge Bøsseskytter 3 

Helbefarne Matroser 74 Helbefarne Matroser 85 

Halvbefarne Matroser 74 Halvbefarne Matroser 70 

Søvante Matroser 37 Søvante Matroser 47 

Drenge Matroser 8 Drenge Matroser 8 

 220  230 

TABEL 12: Sammenligning af bemandingsreglement og faktisk sammen-

sætning af DITMARSKENs besætning, 1757. 

 

Listen viser, at det ikke var noget problem at skaffe erfarent mand-

skab. Der er flere helbefarne matroser, end der skulle være iflg. be-

mandingsreglementet. Til gengæld var der også flere søvante, end 

der var stipuleret. Dette er kun et enkelt eksempel, men det illustre-

rer, at der var nogenlunde overensstemmelse mellem bemandings-

reglementernes hensigt og den reelle praksis om bord på skibene. 

                                                           
517 RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, DITMARSKEN 1757-58. 
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8.2.3. Specialisering og kommandoveje 

Søkrigsartikler opdeler ikke de menige søfolk efter deres specialise-

ring,  men det betyder ikke, at der ikke var specialister blandt dem. 

På britiske skibe var der en klar skelnen mellem forskellige speciali-

ster blandt de menige. Eksempelvis var en ”fortopsgast” (”foremast 

man”), en særlig dygtig matros, der blev betroet farligt og komplice-

ret arbejde i fortoppen, hvor der forudsattes en høj grad af kompe-

tence og selvstændighed. I Peter Schiønnings ”strøtanker” har han i 

1750’erne nedskrevet nogle tanker om særligt dygtige matroser og 

nævner som eksempel en matros ved navn Morten, som han havde 

sejlet med om bord på fregatten CHRISTIANSBORG i 1752.518 Han 

var ”af de saae kaldte Bram Seyls Gaster i Store Mersset til Bram 

Seylene”, som der normalt var fire-fem stykker af.  Også knap så 

farefulde poster var specialiseret. Det gjaldt eksempelvis ”svaberga-

sterne”, der stod for den daglige rengøring af dækkene. Deres leder 

kaldtes svaberkaptajnen og betragtedes i nogle sammenhænge som 

en underofficer.519 Heraf fremgår det altså, at der fandtes en eksplicit 

arbejdsdeling og specialisering blandt det menige mandskab, men at 

den blot ikke var udspecificeret i Søkrigsartiklerne fra 1752, som var 

omfangsrige nok, uden at rumme den form for detaljer. 

I Søkrigsartiklerne omtaltes fire specifikke grupper i skibets besæt-

ning, der f.eks. ville blive straffet med forskellige straffe for den 

samme forseelse. Denne inddeling er et godt udgangspunkt for at 

forstå den sociale inddeling om bord på orlogsskibene, og er derfor 

anvendt konsekvent i denne afhandling. Opstillet på en liste ser 

denne fordeling således ud: 

                                                           
518  KB, Schiøn. 84, 4o, Adskillige tanker fra 1751-1759< s. 4880. 
519 KB, Schiøn. 45, 4o, s. 2798. 
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1. Officerer 

2. ”Betjenter” (embedsmænd) 

3. Underofficerer 

4. ”Gemeene” (menige)  

 

En enkelt særskilt gruppe var de landmilitære soldater og deres offi-

cerer. De skulle i påkommende tilfælde fungere som marineinfanteri, 

men deltog også i det daglige arbejde om bord. De adskilte sig fra 

det øvrige mandskab på flere måder. Dels var de ikke uddannet eller 

vant til at fare til søs. Dels var mange af dem tysksprogede. De bar 

en anden uniform end søfolkene, og tilhørte en landmilitær kultur, 

der må have ligget de fleste af søfolkene meget fjernt. De menige 

soldater stod under deres egen hærofficers kommando og var om 

bord på skibet omfattet af Søkrigsartikelsbrevet og kunne ikke 

dømmes efter hærens reglementer.520 Det var kun skibets chef, der 

kunne pådømme sager om bord; men evt. afstraffelse af soldater 

skulle udføres under kommando af en underofficer fra Landetaten. 

En større gruppe af underofficerer og deres assistenter varetog an-

svaret for og det daglige opsyn med en række specialiserede opga-

ver. Denne gruppe er ikke tydeligt underinddelt, men i nedenståen-

de liste er de inddelt oppefra og ned i den orden, hvori de nævnes i 

Søkrigsartikelsbrevet. Denne orden afspejler ikke nødvendigvis de 

respektive gruppers indbyrdes sociale status, selvom skibskokken 

som noget naturligt står nederst. Selvom der ikke angives nogen 

skelnen i krigsartiklerne, kan det godt forsvares at underinddele 

disse underofficerer og deres assistenter i syv overordnede grup-

per/enkeltpersoner med hver deres typer opgaver. 

                                                           
520 SKA, 1752 § 244. 
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- Administrative underofficerer 

- Styrmandsgruppen 

- Artillerigruppen 

- Bådsmandsgruppen 

- Kvartermestrene 

- Håndværkergruppen 

- Kokke og tjenere 

 

Alternativt kan man opstille et mere forenklet diagram: 

 

 
Diagram 8: Kommandoveje, danske orlogsskibe i 1700-tallet. 

I dette diagram er chefen alene ansvarlig for at træffe væsentlige 

beslutninger. Staben fungerer som den udøvende myndighed. Den 

er bredt defineret og omfatter både officerer, kadetter og civile em-

bedsmænd. Under dem kommer gruppen af underofficerer, der fører 

• Træffer overordnede 
beslutninger

Chef

• Administrerer

• Formidler ordrer
Stab

• Beordrer og igangsætter arbejdeUnderofficerer

• Udfører beordret arbejdeMenige
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det direkte opsyn med det daglige arbejde. Til sidst kommer den 

store gruppe af menige, som omfatter såvel søfolk som soldater. 

Der er imidlertid flere forskellige måder at opstille sådanne dia-

grammer på. En ting er, hvordan den overordnede hierarkiske struk-

tur på skibet så ud, men en helt anden, hvordan strukturen ændrede 

sig fra situation til situation. Derfor kan det være interessant at op-

stille andre typer diagrammer, som bedre afspejler disse forandrin-

ger. I det følgende har jeg opstillet en række diagrammer, der afspej-

ler hhv. chefens, officerernes, underofficerernes og håndværkernes 

ansvarsfordeling i forskellige situationer. Diagrammerne skal forstås 

sådan, at den menige besætning er repræsenteret ved billedboblen, 

og er uforandret i størrelse. De omgivende bobler varierer i størrelse 

i forhold til, hvor mange folk fra det menige mandskab, de i den 

givne situation har behov for at bruge. Eksempelvis ville underoffi-

cerernes behov for mandskab være stort ved rolig sejlads, idet der da 

var lejlighed til at foretage en række reparationsarbejder, som der 

fordredes folk til. Det var også på sådanne tidspunkter, at der kunne 

afsættes tid til kanoneksercits og lignende. 
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Figur 14: Ansvarsfordeling ved almindelig sejlads. Ved denne form for sejlads 

spiller chefen en tilbagetrukket rolle. Officerernes rolle er primært at føre 

tilsyn, medens underofficererne er de væsentligste aktører. 

 

 

Chef
Officere

r

Underofficerer

Hånd-
værker

e

Mandskab
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Figur 15: Ansvarsfordeling i tilfælde af storm eller havari. Her indtræder en 

grad af medbestemmelse for de øvrige officerer, underofficerer og specialister, 

idet disse måtte indkaldes til et skibsråd og konsulteres, før chefen traf de ende-

lige beslutninger.  

Det er bemærkelsesværdigt, at der i ” betydelige, eller farlige Tilfæl-

de” var pligt til at indkalde til et skibsråd.521 Sådanne farlige tilfælde 

blev i Søkrigsartiklerne eksemplificeret med situationer, hvor der 

skulle træffes beslutning om at kappe ankertovet, kappe master eller 

vitale dele af rigningen, sætte skibet på land, forlade sin post, indføre 

rationering på provianten, eller sætte kurs, hvor den var ”vanskelig 

at bestemme”.522 Alt efter beslutningens karakter kunne overstyr-

mænd, højbådsmænd, skibmænd, overarkelimestre, underarkeli-

                                                           
521  Ibid. § 177. 
522 Ibid.. 
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mestre og konstabler og skibets tømmermænd eller kvartermestre 

indkaldes til et sådant skibsråd. 

 
Figur 16: Ansvarsfordeling i kamp og klartskibssituationer. Her kommer hie-

rarkiet klarest til udtryk, og chefen og hans officerer har ansvar for at føre 

kommando. 

Chef

Officerer

Under-
officer

erHånd-
værker

e

Mandskab
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Figur 17: Ansvarsfordeling når skibet ligger for anker. Denne situation ligner 

rolig sejlads meget, men der indskydes en indflydelse fra myndigheder i land. 

Når skibet lå for anker opstod der behov for, at underofficerer kunne 

disponere over en del af mandskabet til roning af skibets rofartøjer, 

når der skulle bringes personer eller gods til og fra land. En del af 

det menige mandskab fik måske landlov, og friske forsyninger af 

fødevarer og vand- og øltønder skulle bringes om bord. Også hånd-

værkerne benyttede lejligheden til at foretage de nødvendige repara-

tioner. Officerernes opgaver udvidedes fra almindelig vagttjeneste til 

også at forestå rundering med et rofartøj rundt om skibet om natten. 

Myndigheder i land kunne også have indflydelse på skibets rutiner, 

Chef
Officerer

Under-
officerer

Hånd-
værkere

Mandskab

Myndigheder i 
land
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og kunne eksempelvis kræve at hele mandskabet stillede op til un-

dersøgelse i forbindelse med karantæneforanstaltninger. 

8.3. Lønninger til søs 

I Haxthausens lommebog er der gengivet en tabel for lønninger i 

Søetaten fra 1770.523 Her gengives stort set samtlige bestillinger om 

bord på forskellige orlogsskibe med den månedsløn, de nød for de-

res tjeneste (se figur 19). 

 

 
 

Figur 18: Løntabel fra Haxthausens lommebog, ca. 1770. KB. 

Der angives først den basale ”Gage til Søes”, som var den løn, den 

enkelte reelt modtog i penge, og i kolonnen ved siden af angives 

                                                           
523 KB, NKS 782, 4o, s. 133ff. 
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”Kaast Penge”, som var et beløb, der ikke kom til udbetaling, men 

var værdien af den kost, besætningsmedlemmet fik i naturalier om 

bord. I den tredje kolonne ”Tillæg for Regnsk:” blev de beløb anført, 

som f.eks. højbådsmænd og ober-artillerister modtog i tillæg for at 

føre regnskab. Disse to eller tre beløb lagt sammen, var den samlede 

løn, der blev anført i en kolonne for sig, kaldet ”Summa”. 

I 1741 fastsattes lønnen for hel- og halvbefarne og søvante søfolk til 

hhv. 5 rd. 3½ rd. og 2½ rd. månedligt eksklusiv kost.524 Dette lønni-

veau synes at have holdt århundredet ud.525 De menige søfolk var i 

øvrigt lønnet ens, uanset om de var enrollerede eller divisionsfolk. 

Overordnet set kan man gøre sig følgende betragtninger over løn-

tabellen. For det første, at der var stor forskel på officersgruppen og 

de øvrige besætningsmedlemmer. I grundløn var det kun styrmænd 

og særligt betroede embedsmænd på flagskibene, hvor lønnen gene-

relt var en smule bedre, der kom op på siden af de lavest lønnede 

officerer. Kadetter lønnedes nogenlunde ens med præster og båds-

mænd. Men den afgørende forskel på høj og lav skal findes i kost-

pengene, som definerede hvilken messe, den enkelte tilhørte. 

Der er ikke fundet nogen kilder, hvor sammensætningen af mes-

serne eksplicit er nævnt, men ud fra de forskelliges kostpenge kan 

man inddele besætningen i grupper og derfra slutte sig til sammen-

sætningen af messerne. Eksempelvis er det ret tydeligt, at det hyp-

pigst forekommende beløb på 2 rigsdaler og 64 skilling månedligt 

var det beløb, det menige mandskab modtog. De spiste ikke i en 

egentlig messe men snarere rundt omkring på ”banjerne”, hvor der 

var plads. De mest almindeligt forekommende officerer om bord på 

skibene, løjtnanter til og med kommandørkaptajner, modtog mellem 

                                                           
524  Garde 1833 s. 240. 
525  Jeppesen 1972 s. 18. 
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13,32 og 16,64 rigsdaler, og det er meningsløst at differentiere op til 

admiralerne af forskellige klasser, der kunne modtage helt op til 500 

rigsdaler om måneden i kostpenge. Imellem de to grupper af hen-

holdsvis menige og officerer var der en mellemgruppe af forskellige 

underofficerer og betjenter. Denne gruppe havde kadetterne i top-

pen, med otte rigsdalers kostpenge og f.eks. undermesteren i bunden 

med tre. De har formentlig spist sammen, og den store forskel i kost-

penge kan forklares ved, at kadetterne af og til spiste med i officers-

messen, hvilket det mellemliggende beløb har kunnet finansiere. 

Samme forklaring synes at gælde for de øvrige forskelle internt i 

underofficersmessen, idet underofficerer af og til også spiste med i 

kahytten. Søkadetten Peter Schiønning har beskrevet systemet i sin 

dagbog:526 

”Den 21. Maj 1750. Spiste ieg i Cahytten 1ste Gang, hvilket alterne-

rede imellem Cadetterne saa at hver Dag 1 Under-Officer og 3 Cadet-

ter spiste i Cahytten.” 

Det har gjort en forskel, om man modtog tre eller seks rigsdalers 

kostpenge, men om det ud over besøgene i kahytten har betydet, at 

de som modtog et højere beløb kunne nyde sig en ekstra snaps eller 

fik ekstra kød udmålt, har det ikke været muligt at fastslå ud fra de 

foreliggende kilder. De tre rekonstruerede messer er gengivet i Tabel 

13.Tabellen omfatter de vigtigste grupper og gør ikke krav på at 

være komplet. Landetatens officerer er anført i parentes, idet dette 

ikke har kunnet verificeres, men forekommer at være korrekt. 

Officersmessen kunne enten være placeret i selve chefens kahyt, 

som på større orlogsskibe var delt i to sektioner tværskibs, hvor den 

agterste var repræsentativt udstyret, mens den forreste var beregnet 

på at indtage måltiderne. På mere beskedent udstyrede orlogsskibe 

                                                           
526  KB, Schiøn. 9, 4o, journal for 21. maj 1750. 
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spiste officererne i ”arkeliet”, der var beliggende under kahytten. 

Her spiste officererne i et knap så fornemt lokale omgivet af håndvå-

ben, luntehylstre, fængrørstasker og vaterpasser m.m.527 

 

Officersmessen 

(500-13,32 rigsdaler 

i kostpenge) 

Underofficersmessen 

(3-8 rigsdaler i kostpenge) 

Banjerne 

(2,64 rigsdaler i 

kostpenge) 

Officerer Kadetter Bådsmænd 

(Officerer af Land-

etaten) 

Skrivere, administrativt 

personel 

Skibmænd 

Præst Styrmænd Kvartermestre 

Over-mester Overarkelimestre Menige hånd-

værkere 

Civile gæster Højbådsmænd Menige matro-

ser 

 Obertømmermester, 1. 

Klasse, etc. 

Kok, etc. 

TABEL 13: ”Messer” om bord på danske orlogsskibe i 1700-tallet. 

8.4. Fordeling af mandskab til forskellige 

skibsklasser 

Skibene kunne være bemandet efter største, mellemste eller mindste 

bemanding alt efter, hvad deres opgaver var på det konkrete togt, og 

afhængigt af den sikkerhedspolitiske situation. I 1750 godkendtes et 

nyt bemandingsreglement, der anførte præcis, hvor mange, der skul-

                                                           
527  Harboe 1839 s. 26. 
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le være om bord på de forskellige typer skibe.528 For at give en ide 

om størrelsesforholdet skal her blot anføres som eksempel tre skibs-

klassers bemanding i de forskellige stadier:  

 

Antal 

kanoner 

Største beman-

ding 

Mellemste 

bemanding 

Mindste beman-

ding 

90 793 657 541 

50 424 358 289 

14 62 55 45 

TABEL 14: Bemanding for 90-, 50- og 14-kanonersskibe, 1750. 

 

Den største bemanding fulgte til punkt og prikke Søkrigsartikelsbre-

vets Formular No. 1, Skytrullen. Her kunne man ved f.eks. et 50-

kanoners skib se, hvor hver enkelt af de 425 mænd skulle befinde sig 

”i Tid af Battallie”. De skematisk oplistede tal i Bemandingsregle-

mentet af 1750 skal dog ikke tages helt bogstaveligt. I den tilhørende 

forklaring i Haxthausens notesbog anførtes det, at der for ”de Skiibe 

vi nu har, som er imellem 90 og 70, er Bemandingen (undtagen Ma-

troserne til Canonerne) hensat efter 70 No. 1”.529 Ved at slå op i listen 

ses det, at et 70-kanoners skibs største bemanding var 667 mand. 

Dog var der behov for flere matroser til at bemande de ekstra kano-

ner, så den reelle største bemanding for et 90-kanoners skib i 

1760’erne har været højere end 667, men stadig noget under de 793 

mand i reglementet. Det vil blive afklaret i de følgende beregninger.  

                                                           
528  KB, NKS 782, 4o, s. 115. ”Bemanding, den største, mellemste og mindste 

til Orlogs og paa andre Togter, allernaadigst approberet den 12. Nov. 

1750” s. 112-13 med supplerende forklaringer på s. 114-15. 
529  KB, NKS 782, 4o, s. 115. 
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Det kan altså konstateres, at man bemandede skibene efter på for-

hånd approberede lister, som var dannet på baggrund af skibenes 

størrelser og antal af kanoner.530 For hver kanon var der stipuleret et 

mandskab af en bestemt størrelse. Til hvert skib blev der kun medgi-

vet mandskab nok til, at bemande den ene bredside. Til et 90-

kanoners skib skulle der være folk nok til at betjene følgende kano-

ner: 

 

13 36-pundige kanoner á 17 mand 221 mand 

13 18-pundige kanoner á 13 mand 169 mand 

13 12-pundige kanoner á 9 mand 117 mand 

6 6-pundige kanoner á 5 mand 30 mand 

   537 mand 

 

Hertil kom en række andre faktorer. For det første skulle der være 

mandskab nok til at bemande de to chalupper, der altid var på et 90-

kanoners skib. Så skulle der bruges 100 matroser til at håndtere tak-

kelagen og hjælpe med at hente krudt, og ti mand yderligere skulle 

gå til hånde i skibets løbegrave. Sidst skal nævnes skibets officerer og 

underofficerer m.fl. På en liste tager det sig således ud: 

 

2 Chalupper á 10 mand  20 mand 

Krudtlangning og takkelage 100 mand 

Løbegrave   10 mand 

Officerer, underofficerer og 

”betjenter”   85 mand 

Kanonbesætninger  537 mand 

I alt   752 mand 

                                                           
530  Ibid., s. 116. 
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Hvis man trækker bøsseskytter, soldater og officerer, etc. fra, får man 

antallet af matroser, der skulle bruges på et 90-kanoners skib ved 

højeste bemanding: 

 

Bøsseskytter   45 

Soldater   150 

Officerer og andre  85 

Drenge   23 

I alt   303 

 

De 752 mand fratrækkes altså de 303, der ikke var matroser, og der-

med kan det konkluderes, at et 90-kanoners skib udrustet efter høje-

ste beredskab i 1760’erne ideelt set havde 449 matroser om bord. 

 

 HVIDE 

ØRN, 30 

WILDMAN-

DEN, 18 

AMA-

GER, 12 

Vagtskibsbemanding 

1770 

89 53 51 

Vagtskibsbemanding 

efter reglementet 

84 54 41 

Regulær bemanding 214 103 58 

TABEL 15: Bemanding på vagtskibene, 1770. 

 

For vagtskibe gjaldt et særligt, reduceret bemandingsreglement.531 Et 

konkret eksempel kan gives med vagtskibsudrustningen i 1770, hvor 

der som sædvanligt udsendtes vagtskibe til hhv. Sundet (HVIDE 

                                                           
531  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60 s. 48, kgl. resolution af 12. november 1750. 
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ØRN), Københavns Red (WILDMANDEN) og Store Bælt (AMA-

GER).532 Som det ses af nedenstående tabel holdt man sig nogenlun-

de til 1750-reglementet: 

Selvom der ikke skulle navigeres så meget med et vagtskib, er det 

ikke underligt, at en halvt bemandet fregat har betydet hårdt arbejde 

for besætningen. Dog bemærkes det, at den 12-kanoners hukkert 

AMAGER i dette tilfælde af uvisse årsager var overbemandet med 

10 mand.  

8.5. Officerer  

Søofficerer førte kommando om bord på alle skibe, der var større 

end de skibsbåde, der anvendtes til daglige arbejds- og transportop-

gaver. Derfor stod de naturligvis over samtlige andre om bordvæ-

rende i såvel status som løn.533 

Admiralsgruppen (fra generaladmiral ned til schoutbynacht) var 

sjældent til søs. De markant højere lønninger og kostpenge, som de 

var berettiget til, er et klart udtryk for den prestige og status, som 

omgav Søetatens fornemste officerer, der i land kunne omgås landets 

fornemste og kongehuset. De to øverste klasser var forbeholdt kon-

gelige ætlinge af Gyldenløve- og Danneskiold-Samsøe-slægterne. 

Når disse ikke var ledere af Søetaten, fandtes titlerne generaladmiral 

og generaladmiralløjtnant ganske enkelt ikke. Lønningerne for 

kommandører ned til søkadetter er mere relevante som udgangs-

punkt for en analyse af hverdagens hierarki om bord på Søetatens 

skibe i 1700-tallet. Som det vil fremgå af det følgende, var der forskel 

på, hvilken tjeneste, de forskellige officerer gjorde men også ansvar 

og størrelse af skib.  

                                                           
532  Ibid. s. 56. 
533  KB, NKS 782, 4o, s. 133. 
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Lønnen for en søofficer på udkommando var den samme uanset 

om han var chef eller havde en subaltern funktion. En kaptajnløjt-

nant var eksempelvis lønnet med 20 rd., 64 sk. månedligt, hertil kom 

så hans kostpenge på 16 rd. 64 sk. månedligt. En chef indkasserede 

før togtet desuden 40 rd. til ”Kiøkkentøy”, som han kunne købe ser-

vice, etc. for. Som chef var han ansvarlig for kahyttens økonomi, og 

skulle altså sørge for at hovmesteren indkøbte varer til bespisning af 

officererne og enkelte af betjenterne. Peter Schiønnings regnskabsbog 

er bevaret, og her er hans private husholdningsbudget blandet med 

de tildelte kostpenge.534 Dette afspejler den komplicerede økonomi-

ske virkelighed blandt Søetatens officerer. Det må nemlig konstate-

res, at der i nogen grad var en sammenblanding af privatøkonomi og 

offentlige midler. En indirekte økonomisk fordel ved den sejlende 

tjeneste, var at officerer kunne opsige deres lejemål i land. Dette 

gjaldt naturligvis særligt for yngre løjtnanter, der ikke havde stiftet 

familie, hvilket eksempelvis var hvad Peter Schiønning valgte at 

gøre i 1762, da han var næstkommanderende på fregatten SLES-

VIG.535 

I samtidige kilder ses rangen sekondløjtnant og premierløjtnant of-

te slået sammen under samlebetegnelsen løjtnant. Det er f.eks. tilfæl-

det i bemandingsreglementet fra 1750.536 At de to nævnes under et 

kan tolkes som et tegn på en mental og økonomisk inddeling af offi-

cerskorpset i hhv. en løjtnants- og kaptajns-klasse. Springet i løn fra 

kadet til sekondløjtnant var det første store lønhop for en vordende 

                                                           
534  KB, NKS 427, 8o, Peter Schiønning: Regnskabsbog 1763-1776. Bemærk, at 

dette bind ikke er en del af Schiønnings Samling, men er blevet indkøbt 

til det Kgl. Biblioteks samlinger på auktion. 
535  KB, Schiøn. 10, 4o journal for 29. april 1762. 
536  RA 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60 s. 48. 
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søofficer, det næste store lønhop forekom, når han avancerede fra 

premierløjtnant til kaptajnløjtnant, hvor også kostpengene steg med 

over tre rigsdaler. 

I det overordnede bemandingsreglement fra hhv. 1743 og 1750 sti-

puleredes antallet af officerer på de forskellige skibe.537 Ved at holde 

konkrete mandskabsreglementer op mod det overordnede reglement 

fra 1750 kan det kontrolleres, om det blev overholdt. Nedenfor er i 

tabellen anført hhv. det reglementerede (i parentes) og det egentlige 

antal officerer om bord på en række skibe ved konkrete udkomman-

doer: 

 

Navn (kanoner) 

år 

Kap-

tajn/komkapt. 

Kapt.lt. Sek/pr

.lt. 

Kadet 

FYEN (50) 1755 1(1) 2 (1) 5 (4) 9 (3) 

DITMARSKEN 

(50) 1757 

1(1) 1 (1) 4 (4) 3 (3) 

ISLAND (60) 1758 1 (1) 1(2) 7 (5) 4(2) 

NEPTUNUS (60) 

1758 

1 (1) 2 (2) 5 (5) 4 (2) 

GRØNLAND (60) 

1762 

1 (1) 1 (2) 4 (5) 7 (2)  

TABEL 16: Reglementeret og faktisk antal officerer på skibe. 

 

Det fremgår af disse tal, der omfatter udkommandoer til Norge 

(DITMARSKEN) og Middelhavet, (FYEN, ISLAND, NEPTUNUS og 

GRØNLAND), at reglementet blev fraveget en del, når det kom til 

løjtnanter og kadetter. DITMARSKEN fulgte bemandingsreglemen-

                                                           
537  Ibid., det ældre reglement fra 1743 er gengivet i Garde, bd. 3, Kbh. 1835 

s. 265. 
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tet nøjagtigt ved togtet til Norge i 1757, mens ISLAND havde en 

kaptajnløjtnant og to kadetter for lidt, men til gengæld to ekstra se-

kondløjtnanter. GRØNLAND havde også for få løjtnanter med, men 

til gengæld hele fem ekstra kadetter, hvoraf de to selv betalte for 

rejsen.538 Den mest ekstreme afvigelse fra reglementet forekom på 

FYENs togt til Middelhavet i 1755, hvor der både var en ekstra kap-

tajnløjtnant og sekondløjtnant og ikke færre end fem ekstra kadet-

ter.539 

Selvom det ovenstående materiale er et sparsomt udvalg af mange 

udkommandoer, er det ved stikprøver konstateret, at bemandings-

reglementerne generelt blev overholdt. I det følgende vil søofficers-

gruppens indbyrdes hierarki blive undersøgt. Med forskellig rang 

fulgte forskellig tjeneste om bord på skibene. Det betød, at selvom 

alle officerer med rang af kommandør ned til løjtnant kunne blive 

skibschef, så var deres tjeneste afhængig af den størrelse skib, de 

blev sat til at kommandere. En løjtnant kunne f.eks. aldrig blive chef 

på et skib med flere end 28 kanoner, og en kommandør aldrig chef 

på et skib med færre end 70 kanoner. I tabel 17 er dette indbyrdes 

hierarki forsøgt anskueliggjort. 

I det omfang, kommandører var til søs, var det fortrinsvis som chef 

på et flagskib (flagkaptajn), hvor der yderligere var en admiral om 

bord som eskadrechef.   

På de fleste længere udkommandoer med fregatter og orlogsskibe 

var der søkadetter med om bord. I følge Søkrigsartiklerne skulle de 

”öves i alt det, som deres Metier vedkommer”.540 Det indebar at de 

                                                           
538  Haslund 2006 s. 62-63. 
539  Se mandskabsliste i Zimmers eksemplar af skibsjournalen fra togt med 

FYEN i 1755 på Marinemuseet i Horten, mus. nr. MMU.903795.  
540  SKA 1752 § 162. 
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som en daglig øvelse bestemte skibets position og forestod andre 

mindre væsentlige opgaver. 

 

Skibsstørrelse  

(kanoner) 

Chef Næstkomman-

derende 

Tredje-

komman-

derende 

70-90 Kommandør 

eller kom-

mandørkap-

tajn 

Kommandør-

kaptajn eller 

kaptajn 

Kaptajn 

eller kap-

tajnløjtnant 

60-48 Kommandør-

kaptajn eller 

kaptajn 

Kaptajn eller 

kaptajnløjtnant 

Kaptajn-

løjtnant 

eller se-

kond / 

premier-

løjtnant 

28-40 Kaptajn eller 

kaptajnløjtnant 

Kaptajnløjtnant 

eller sekond / 

premierløjtnant 

Sekond / 

premier-

løjtnant 

18-22 Kaptajnløjt-

nant 

Sekond / premi-

erløjtnant 

Kadet 

10-12 Sekond / pre-

mierløjtnant 

Kadet  

TABEL 17: Hierarki blandt søofficerer ved udkommando. 
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Men da de hovedsageligt var med for at lære, var der grænser for, 

hvad man kunne sætte dem til, og de helt små kadetter ”giorde in-

gen Tieneste og ingen Vagt uden naar de selv ville”.541 Det var ek-

sempelvis tilfældet med den 11-årige kadet Ployardt, der i 1753 var 

med CHRISTIANSBORG på togt til Nordafrika.542 På dette togt var 

kadetterne primært beskæftiget med at gå vagt sammen med office-

rerne, men også forestod uddeling af proviant til besætningen. Det 

sidste beskrev Schiønning som meget trættende, især når der var 

rationering på vand og øl i det varme klima: ”da man ikke kunne 

bestille andet fra Morgen til Aften, end være ved Brændevinet, Van-

det, Øllet eller Vinen, det kaagte Kiød eller Fleskets Uddeeling, Oli-

en<”. En anden opgave, der tog meget tid, var at afhente vand og 

frisk proviant i land, hvor der dog skulle være en officer med. 

                                                           
541  KB, Schiøn. 9, 4o, journal for 19. august 1753. 
542  Ibid. 

 

Figur 19: Tegning af kamre i agterskibet på 60-kanonersskibene SÆLLAND 

og NEPTUNUS, 1750. Til højre Den øverste kahyt ("Hytten") forbeholdt 

kaptajnen og en admiral, hvis skibet var flagskib. Til venstre kahyt og kamre 

under skansen. De to agterste kamre E og F var til hhv.landkaptajnen og 

præsten. Kamrene foran disse G og H skulle kun opsættes, når skibet var 

flagskib og kunne rumme  to-fire personer hver. De to kamre på hver side af 

gangspillet (markeret med en cirkel, rummede to personer hver. Umiddelbart 

agten for mesanmasten var ”botleriet” til vinbeholdningen og to 

enkeltmandskamre. RA, Søetatens Tegningssamling A1190G. 
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Officererne nød godt af en række statussymboler, der adskilte dem 

fra den menige besætning. Først og fremmest var deres uniformering 

en klar indikator på deres rang. Men de mere rummelige og luksuri-

øse forhold i agterskibet med god plads og bedre mad end det meni-

ge mandskabs bidrog til at understrege forskellene på høj og lav. I 

chefskahytten var der ”Fløyels Bord=Deckener og Damaskes Gar-

diener”.543 Flagmænd havde ”grønne Plydses Bord=Deckener og 

Taftes Gardiner”, så der var en smule forskel også internt blandt 

officererne.544 De mere komfortable forhold i kahytten afspejles i 

reglementet for skibsinventar.545 Her var der på 50-kanoners-skibe en 

lænestol og 20 høje stole til de to ovale borde, hvor officererne og 

nogle af betjenterne indtog deres måltider. Der fandtes også et par 

løse borde med krydsfødder til at klappe sammen og et par skænke-

borde. Der var kun én rigtig seng, som naturligvis var forbeholdt 

kaptajnen. De øvrige officerer og kadetter og præsten kunne benytte 

sig af de otte standkøjer, der var tilkendt et 50-kanoners skib. Resten 

af betjenterne måtte tage til takke med hængekøjer som det øvrige 

mandskab.  

Alene i kahytten var der flere tællelys til belysning, end der var til 

rådighed for hele det øvrige menige mandskab. Om sommeren var 

der afsat 14 store lys og om vinteren 28 til en uges forbrug.546 Et stort 

lys vejede ca. 85 gram, hvilket vil sige, at der blev afbrændt hhv. ca. 

1,2 kg. og 2,4 kg. lys ugentligt i kahytten, sommer og vinter. Office-

rerne havde i øvrigt et temmelig stort forbrug af lys. En løjtnant om 

bord på DITMARSKEN havde f.eks. om sommeren otte af de små lys 

                                                           
543  KB, NKS 4494, 4o, opslag 39. 
544  Ibid. 
545  KB, NKS 4494, 4o, opslag 28. 
546  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60, Reglemente for Lys s. 94ff. 
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til sin rådighed ugentligt og om vinteren hele 28, hvilket har været 

en forudsætning for at de kunne udføre mange af de administrative 

opgaver om bord i den mørke årstid.547  

I det reglementerede skibsinventar leder man forgæves efter kan-

delabre eller lysekroner, denne form for fornemt udstyr har været 

officerernes personlige ejendom ligesom i øvrigt sølvtøj og porcelæn. 

Indtil 1742 havde skibene været udstyret med ”Kiøkkentøi” til ka-

hytten, men 29. marts 1742 befalede kongen i stedet, at de enkelte 

chefer selv skulle indkøbe dette udstyr, til hvilket formål de modtog 

et fast beløb afhængigt af skibets størrelse.548  

Blandt søofficererne internt herskede der et hierarki i fordelingen 

af kamre om bord på skibene, hvilket bl.a. fremgår af følgende dag-

bogscitat, som Schiønning skrev i 1756 ved en af hans første ud-

kommandoer som søofficer, og han ”fik Kammer paa underste Batte-

ri, som yngste Søe Officer.”549 Dette beskedne kammer var første 

skridt på vejen mod kaptajnens kahyt, som han kunne flytte ind i 

som chef for fregatten HVIDE ØRN i 1770. Han var chef for fregatten 

to år i træk, og i 1771 indrettede han sig ekstra behageligt i sin kahyt 

og købte for 10 rigsdaler en bred lænestol som var ”til at slaa tilbage, 

og god til en Skibsstol paaklædt at sove i.”550 Betegnelsen ”kammer” 

er i nogen grad misvisende. Indtil ca. 1770 var det almindeligt, at 

kamrene på de større orlogsskibe var opbygget med skotter af træ, 

der kunne brydes ned ”i tid af Bataille”, som klartskibssituationen 

blev kaldt. De omtalte træskotter blev imidlertid i 1773 afskaffet og 

                                                           
547  Ibid. 
548  Garde bd. 3, Kbh. 1835 s. 243. 
549  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 17. marts 1756. 
550  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 16. maj 1771.  



246 

 

erstattet af ”vægge” af sejldug i stedet.551 Disse var hurtigere at fjer-

ne, når der skulle gøres klart skib. 

Officererne var vant til komfortable forhold. Det betonedes blandt 

andet i det fornemme udstyr, der fandtes i kahytten. Det fremgår 

bl.a. af Peter Schiønnings dagbog fra 1780, da han besøgte en fransk 

fregat, hvor han hæftede sig ved den åbenbare mangel på luksus:552  

”Paa denne Franske Fregat stod Bordet dækket med Leer-

Talerkener og Tindskeer med Bænke hos til at sidde paa. Stædet 

hvor man spiste og hvor man anviiste mig Platz var ingen ordentlig 

Cahyt men allene Platzen agter i Skibet hvor Cahytten pleyer at væ-

re, men paa ingen Maade distingveret, aabent og uden Skodder for. 

Officererne havde ingen Kamre, Cheffen allene et Kammer agter 

med smaae Vinduer i. Alt var saaledes færdig til klar Skib og Batallie 

i et Øyeblik, hvorfor de heller ikke havde Sølv eller kostbare Sager 

med dem, der kuns var til Tab om den blev erobret.”  

Danske officerer forventede altså en vis grad af luksus, ikke blot 

fordi de ønskede at føre en behagelig tilværelse, men også fordi der 

fulgte en række statussymboler med, der udadtil kunne demonstrere  

deres sociale stand. Et eksempel på dette var retten til at udstyre 

tjenere og chaluproere med liberi, der adskilte sig fra Søetatens al-

mindelige uniform.553 Dette statussymbol kan bedst sammenlignes 

med f.eks. adeliges personligt udstyrede kuske og tjenere. Udgifter-

ne til chalupsekvipagen blev afholdt af kaptajnen og delvist dækket 

via kostpengene. Men fornemt udstyrede chalupper, komplet med 

roernes uniformer og sølvskilte kunne løbe op i mere end 100 rigsda-

                                                           
551  RA, Søetatens Kort- og Tegningssamling, se f.eks. a1174i, a1182a og 

a1186a.  
552  KB, Schiøn. 12, 4o journal for 25. december 1780. 
553  Se i øvrigt Seerup, Jakob, artikel i Siden Saxo nr. 1, 2004, ”Druk og druk-

nede chaluproere – En drukneulykke, og hvad vi kan lære af den.”  
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ler.554 De omtalte sølvskilte sad i roernes huer og var i øvrigt ofte 

udformet som kaptajnens forbogstav, mens adelige officerer anvend-

te deres våbenskjold. Et par af Tordenskiolds chaluproerskilte findes 

bevaret.555 På denne måde var roerne genkendelige, når de var i land 

uden deres officer.  

På trods af at han selv havde personligt udstyrede chaluproere, 

udtrykte Peter Schiønning forbehold overfor at iklæde chaluproere 

og kvartermestre i kaptajnens liberi. I det følgende citat fra hans 

”Strøtanker” ser han denne praksis som et udtryk for den generelle 

lave status, matroserne havde blandt resten af befolkningen. Det 

                                                           
554  KB, NKS 427, 8o, Peter Schiønning: Regnskabsbog 1763-1776. 
555  Honnens de Lichtenberg, G. Fortegnelse over Malerier og historiske Effekter 

i Søofficersforeningens Lokale i det gamle ”Søe-Qvæst-Huus”, Kbh. 1954 s. 30. 

Figur 20: Til venstre foran for det doksatte skib ses en chalup med roere iført 

hvide skjorter, kasketter med sølvskilte. Over officerernes plads agter ses en 

parasol. 
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indbefattede blandt andet, at matroser ikke måtte stå bag på en 

vogn.556  

”Endskønt det er brugelig overalt at give Chaluproerne og Qvar-

teer Mesterne Liberi ligesom Tienerne, saa synes dette dog en gal 

Mode, og for nedrig for dem som Krigsfolk især for Under Officerer 

at lægge Kongens Mundering og tage en particulair Mands Liberi 

paa, snart gaa i Kongens Mundering og snart med en Herres Liberi 

befattet med Liberisnor.” 557 

Bemærk i øvrigt, at vi her får at vide, at også officerernes tjenere 

om bord var iklædt liberi. 

Et fuldstændig definerende begreb for britiske officerer var, at de 

havde ret til at gå på agterdækket oven på kahytten, som kaldtes 

skansen – på engelsk ”the quarter deck”.558 Også i den danske flåde 

var skansen primært officerernes domæne. Dette område måtte kun 

benyttes af chefen, officererne, betjenterne og kadetterne, medmin-

dre der var tale om en klartskibssituation.559 I Søkrigsartiklerne angi-

ves, at skibschefen bør opholde sig på skansen under kamp.560 Til 

gengæld har det ikke i danske kilder været muligt at finde nogen 

omtale af skansen som et eksklusivt eller socialt definerende område. 

At skansen her fik denne status, skyldes de komplicerede sociale 

forhold og svagt definerede hierarki i den britiske flåde. Når en 

mand var accepteret der, kunne alle se, at han var officer. 

                                                           
556  SKA1752 § 670. 
557  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 412 ff. Chaluproere og kvartermester ikke at have i 

liberi. 
558  Rodger, 1986, s. 24 omtaler “<the all-important social distinction of the 

right to walk the quarter deck”. 
559  Harboe 1839 s. 14. 
560  SKA 1752 § 741. 
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8.6. Soldatesken 

Soldatesken udgjorde en særskilt gruppe om bord på orlogsskibene. 

Det var soldater, der skulle fungere som landgangstropper og som 

marineinfanteri kunne deltage i kamphandlinger til søs. Ifølge Sø-

krigsartiklerne var det soldaterne, der blev posteret som skildvagter 

ved særlig vigtige poster om bord eksempelvis ved brændevinsbe-

holdningen eller bevogtning af arrestanter.561 Imidlertid forklarer 

Schiønning, at praksis reelt var, at det var bøsseskytter fra Søetaten, 

der udfyldte disse poster.562 Det kan dog fastslås med sikkerhed, at 

soldaterne stod vagt ved falderebet, når skibet lå for anker.563  

                                                           
561  Ibid. § 248. 
562  KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2392ff. 
563  SKA 1752 § 249 og KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2392ff. 

Figur 21: Officerer stående på skansen af orlogsskibet ODIN på besejling i 

1797 (udsnit), Orlogsmuseet. 
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Selvom ideen jævnligt dukkede op, oprettedes der i Danmark ikke 

et særskilt marineregiment før 1798. Det kan hænge sammen med, at 

der altid var rigeligt med soldater til rådighed i de regimenter, der 

var stationeret i København, hvorfor det ikke af rekrutteringshensyn 

var nødvendigt at oprette et særligt regiment til Søetatens brug. Ind-

til 1798 påhvilede det i princippet alle danske infanteriregimenter at 

afgive mandskab til tjeneste som soldateske om bord på skibene. I 

praksis var det dog primært de københavnske regimenter, der stille-

de soldater til rådighed.564 I tilfældet DITMARSKEN 1757 var det 

Sjællandske Geworbne Regiment, der stillede med den 80 mand 

store soldateske.565 Tjenesten på skibene var generelt upopulær 

blandt soldaterne, blandt andet på grund af den høje dødelighed ved 

udkommandoer til varmere himmelstrøg.566 På fregatten MØENs 

togt til Vestindien i 1759 omkom således 45 soldater ud af skibets 

soldateske på 50 af sygdomme.567 Om bord på DITMARSKEN døde 

13 soldater af 80 under togtet i 1757.568 

 

 

 

                                                           
564  Petersen 2002 s. 161-62. 
565  RA, 0008, Marineministeriet, 1650-1969, Skibsjournaler, DITMARSKEN 

1758-59, Commando Protocol, det omtales som Zeeländsche Regiment, 

hvilket kun kan være Sjællandske Geworbne Regiment iflg. mdtl. op-

lysning fra Karsten Skjold Petersen. 
566  Petersen 2002 s. 162. 
567  Hjorth 1998 s. 39ff. 
568  De døde soldater figurerer ikke i DITMARSKENs justitsprotokol for 

dette år, men de er identificeret i RA 509, Søkrigskancelliet (Søetaten), 

Indkomne Sager 1757. Breve fra eskadrechef Rømeling, dateret 29. juli, 

17. august og 15. oktober 1757. 
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DITMARSKEN 1757 

Samlet besætning: 

358 mand 

HOLSTEN 1779 

Samlet besætning: 

470 

HOLSTEN 1794 

Samlet besætning: 

476 

- 1 kaptajn 1 kaptajn 

2 løjtnanter 2 løjtnanter 2 løjtnanter 

1 sergent 6 underofficerer 4 underofficerer 

2 korporaler   

2 tambourer 2 tambourer 2 tambourer 

2 pibere  - - 

6 gefreiter  - - 

65 menige 109 menige 72 menige 

I alt 80 mand (22%) I alt 120 mand 

(25%) 

I alt 81 mand (15%) 

TABEL 18: Soldateskens sammensætning på DITMARSKEN i 1757 er her 

opført i sammenligning med soldatesken på det lidt større 60-kanonersskib 

HOLSTEN i 1779 og 1794.569 

 

Som det fremgår af tabel 18, kunne soldateskens sammensætning 

variere, men dens samlede andel af besætningen synes ud fra denne 

lille stikprøveundersøgelse at have ligget ret stabilt omkring de 20 %. 

Størrelsen på HOLSTENs forholdsvis store soldateske i 1779 skyld-

tes, at skibet var udkommanderet på et længere togt til Kapstaden, 

hvor der var ekstra mange matroser og soldater med, muligvis for på 

forhånd at kompensere for den høje dødelighed på sådanne togter. 

Det har været anført, at det typisk var netop antallet af matroser og 

                                                           
569  DITMARSKENs tal bygger på førnævnte Commando Protocol, mens 

HOLSTENs tal bygger på bilag 8 i Frantzen 1988 s. 219. 
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soldater, der kunne variere, mens antallet af officerer og underoffice-

rer lå relativt fast.570 

Antallet af soldater om bord afhang dels af skibets størrelse, dels af 

skibets opgaver. På orlogsskibet DITMARSKEN udgjorde solda-

tesken i 1756-57 80 mand ud af en samlet besætning på 356 svarende 

til 22 %. På de største skibe regnede man med at medtage helt op til 

150 soldater.571 

De menige soldater stod under kommando af de to officerer Chri-

stian Ludvig Schrödter og Albrecth Christian v.d. Wiede med rang af 

henholdsvis premierløjtnant og sekondløjtnant. Der var i Søkrigsar-

tiklerne stipuleret, at chefen over soldatesken kunne have rang af 

kaptajn.572 Men når soldatesken var så relativt lille som den var på 

DITMARSKEN i 1757, var der åbenbart ikke grund til at gå så højt op 

i graderne, og så kunne en løjtnant udføre kaptajnens pligter.573 

Schiønning påpegede, at selvom landofficererne havde det meget 

nemmere end søofficererne om bord, og blandt andet slap for at stå 

vagter var uden ansvar for skibets sejlads og oven i købet kunne 

sove hele natten igennem hver nat, så var de alligevel ikke tilfredse 

med tjenesten til søs, ikke blot fordi den var ubekvem og uvant for 

dem, men også fordi de måtte stå under en søofficers kommando.574 

Han nævner sammesteds, at landofficererne skiftedes internt med at 

tage turene til søs. Det faktum, at kaptajnen (af Landetaten) over 

soldatesken skulle spørge skibets chef (af Søetaten) om vagternes 

fordeling, og at soldaterne skulle underordne sig underofficerer af 

Søetaten i den daglige tjeneste, kan have virket provokerende på 

                                                           
570  Frantzen 1988 s. 107. 
571  Garde bd. 3 s. 268. 
572  SKA 1752 § 237 ff. 
573  Ibid. § 245. 
574  KB, Schiøn. 79, 4o, “Om Marin Corpsets Oprettelse og Nytte”, s. 606ff. 



253 

 

ærekære landofficerer.575 Schiønning opremsede en række problemer 

med soldatesken og mente, at det primært var desertører og folk, 

man ville af med fra regimenterne.576 

Peter Schiønning var ikke ene om at hæfte sig ved det vanskelige i 

at have landofficerer med om bord. Da Frederich Løvenørn, der var 

uddannet søofficer og deputeret i Søetatens Generalkommissariat i 

1748, udfærdigede et projekt til et marinekorps’ oprettelse, var han 

inde på helt de samme tanker.577 Han skrev: 

Disse Marinere burde efter mine ringe tanker ikke commanderes af 

andre end Søe Officerer, baade Chefs og Subalternes, deels fordie 

dervid kunde vindes, at dette Regiment desto stadigere blev ved 

Etaten, deels og ere Land=Officerer til ingen nytte inden 

Skibs=Borde, og koster Kongen meget, desuden har i Krigens tiid 

denne difference af Etater tidt været aarsag til uenighed inden 

Skibs=Borde.”578 

Løvenørns projekt blev dog aldrig til noget. Også Flådens øverste 

leder, intendant de marine Frederik Danneskiold-Samsøe, havde i 

1745 foreslået oprettelsen af et marineregiment, men forslaget synes 

at være blevet skrinlagt i forbindelse med Danneskiold-Samsøes 

afskedigelse i 1746.579  

Der kendes desværre ikke nedskrevne vidnesbyrd fra landofficerer 

eller soldater, der var om bord på danske orlogsskibe i den behand-

lede periode. Der er i det hele taget ikke meget omtale af denne 

gruppe. Men til at belyse forholdene, som de oplevedes fra søoffice-

                                                           
575  SKA 1752 §§ 240 og 239. 
576  KB, Schiøn. 79, 4o, “Om Marin Corpsets Oprettelse og Nytte”, s. 606ff. 
577  Thomsen, Birger, Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark, 

Marinehistorisk Tidsskrift nr. 4 1972 s. 75ff.  
578  Ibid. s. 79. 
579  Garde, 1835 bd. 3 s. 286. 
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rernes side, findes der en ”strøtanke” i Schiønnings samling, hvor 

han i 1798 sammenfattede en række subjektive betragtninger om 

soldaternes forhold om bord på skibene baseret på egne erfaringer.580 

Soldaterne i soldatesken var på de fleste større skibe den næststør-

ste gruppe i mandskabet efter de menige matroser. Man kan forestil-

le sig, at der har været en rivaliseren mellem de to grupper.581 Det er 

forståeligt, at de to grupper med deres forskellige kulturelle, uddan-

nelsesmæssige og nationale baggrund har opfattet den tvungne sam-

eksistens på skibet som plagsom. I Søkrigsartiklerne lagdes der vægt 

på, at fremmane harmoni de to grupper imellem. Dels skulle de to 

grupper skiftes til at tage først, når der skulle skaffes.582 Dels fandtes 

der en overordnet paragraf, der henstillede, at ”især maae mellem 

Matroser og Soldater ingen Forskjel gjøres, men de skulle alle ansees 

som eet slags Folk, som de og ere det”.583 Og det er da også åbenbart, 

at der var synlige forskelle på de to grupper, og det kan have givet 

anledning til skæve blikke, når soldater eksempelvis nød fri begra-

velse i modsætning til matroser, der selv skulle betale omkostnin-

gerne ved deres egen begravelse ud af deres efterladte værdier – hvis 

de da havde nogen.584 

Retfærdigvis skal det har anføres, at soldaterne i øvrigt ikke havde 

det let om bord. Dette antydes også i Søkrigsartiklernes henstilling 

om, at nogle af matroserne skulle være soldaterne behjælpelige med 

at ophænge hængekøjerne, hvilket soldaterne ikke kunne forventes 

                                                           
580  KB, Schiøn. 79, 4o, “Om Marin Corpsets Oprettelse og Nytte”, s. 606ff. 
581  Se f.eks. Frantzen 1988 s. 132. 
582  SKA 1752 § 250 ”<Soldatesqven nyder samme Föde, som Söe-Folket, og 

med dem alternerer at tage een Dag om den anden deres Mad först”. 
583  SKA 1752 § 570 i afsnittet om ”Skik og Orden”. 
584  SKA 1752 § 420 og Frantzen 1988 s. 131. 
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at mestre i forvejen.585 Af Schiønnings betragtninger over soldaterne 

om bord fremgår det også, at hans største bekymring for dem ikke 

angik deres tyske sprog eller soldatermæssige væremåde, men sna-

rere deres kvalitet som arbejdskraft. Han betegnede dem som ”alt 

det gamle, syge og uduelige Skrab, som stedse af Regimenterne gi-

ves med”.586 Problemet var, at regimenterne ikke ønskede at sende 

deres bedste folk af sted med skibene. Dem holdt man hellere hjem-

me ved regimentet, og så endte mere eller mindre uduelige folk på 

skibene. 

Om bord skulle soldaterne vænne sig til nye arbejdsgange. Indde-

lingen af vagter i firetimers-skift var uvant og hård, men også søsy-

gen og eksponeringen for al slags vejr var ubehagelig. Schiønning 

anførte, hvordan soldaterne døjede med søsygen, hvilket medførte 

generel urenlighed, da de ”overspyr alt baade paa Dækket og under 

Dækket, der foraarsager en forsmædelig Stank, Sygdom og Usund-

hed”. Og han skrev videre, at søfolkene særligt i begyndelsen af tog-

tet måtte ”tage dem vare som Børn, at de ikke falder af Søen eller 

spules overbord, at de ikke faar deres Fødder i Bugterne af Takkela-

ge og komme til Skade med saadant mere”.587 Senere på togtet kunne 

man være heldig, at nogle af soldaterne viste anlæg for arbejdet til 

søs. Og selvom det synes at have været praksis kun at anvende sol-

daterne som arbejdskraft på dækket og ved kanonerne, så kunne 

man efterhånden som togtet skred frem sende nogle af dem til vejrs i 

rigningen.588 

                                                           
585  SKA 1752 § 238. 
586  KB, Schiøn. 79, 4o, “Om Marin Corpsets Oprettelse og Nytte”, s. 606ff. 
587  Ibid. 
588  Ibid. 
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Imidlertid var soldaterne som oftest kun med på et enkelt togt, 

hvorved der gik megen erfaring tabt. Det var dette spild, som 

Schiønning håbede, kunne afhjælpes ved oprettelsen af et egentligt 

marineregiment. 

8.7. Skibspræsten 

Præsten var en civil person – en af ”Betjenterne”. I modsætning til de 

betjenter, der var ansat i flåden, eksempelvis styrmænd og skrivere, 

var præstens grundløn lavere end det beløb, han havde i kostpenge. 

Det var fordi, han som øvrighedsperson havde adgang til at spise 

sammen med officererne i deres messe, hvor kosten var langt bedre 

end underofficerers og meniges, men ikke rangerede lige med søoffi-

cererne. 589 

DITMARSKENs præst i 1757 var den 30-årige norskfødte teolog 

Christian Block.590 Selvom han ikke var officer, havde han al den 

åndelige autoritet med sig om bord, som en præst også havde i land. 

Når han var om bord, var han på Kongelig Majestæts skib, og Kon-

gen var konge af Guds nåde. Ved gudstjenesterne blev det indskær-

pet, at han skulle bede for både kongen og mandskabet: 

”Udi den ved Prædikens Slutning anordnede Bön skal han paa sit 

behörige Stæd bede for Os og Vores Kongel. Huus, for vores Raad, 

for Vores Flaade, om Guds Varetægt, Velsignelse, tjenligt Vejrlig, og 

Lykke; for den en Chef Commanderende over Flaaden, eller 

Escadren, om Naade, Held og Lykke til alt det, han sig foretager, til 

Vores Tjeneste; og endelig for alle höje og lave Commanderende, og 

det gandske Mandskab.”591 

                                                           
589  KB, NKS 782, 4o, s. 133. 
590  Wiberg, S.V. Almindelig Dansk Præstehistorie s. 690. 
591  SKA 1752 § 255. 
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Denne stærke betoning af kongemagtens guddommelige beskyttel-

se afspejlede den danske enevældes aktive arbejde for at legitimere 

sig. Den danske praksis med præster på de fleste orlogsskibe og re-

gelmæssige gudstjenester om bord står i stærk kontrast til den meget 

tilbagetrukne rolle, skibspræster spillede i den britiske flåde, hvor 

det langt fra var alle skibe, der overhovedet havde en præst om 

bord.592 Her lignede den danske Søetat langt mere den franske mari-

ne, hvor man dog var gået et skridt videre og havde præsteskoler 

ved de store marinebaser, hvor der uddannedes særlige marinepræ-

ster.593  

Præsten skulle holde øje med, at der ikke foregik noget ugudeligt 

om bord og om nødvendigt måtte han rapportere hårdnakkede syn-

dere videre til provsten eller skibets chef med henblik på afstraffel-

se.594 I første omgang skulle han dog tiltale synderne ”hemmelig”, 

altså i fortrolighed. 

Generelt tog skibspræsten sig af de samme opgaver som en præst i 

land. Han afholdt gudstjenester, førte tilsyn med syge og døende, 

forrettede begravelser og modtog mandskabets skriftemål. Til gen-

gæld havde han ikke de samme muligheder for ekstra indtægter, 

som et kald i land kunne give ham. Det var generelt yngre teologer, 

der blev skibspræster, før de fik et kald ved et sogn i land. Bloch blev 

i 1761 sognepræst i Ørum og Daugaard sogne i Vejle Amt. Præsten 

Diderich Top på ISLAND i 1757-58 var 34 år gammel og havde haft 

stilling som kapellan i forskellige sjællandske sogne, før han i perio-

den 1756-59 var om bord på forskellige orlogsskibe som skibspræst. I 

1760 blev han sognepræst i Ærøskiøbing men fik senere et kald i 

                                                           
592  Lewis 1960, s. 251.  
593  Boudriot 1986, bd. 4 s. 17. 
594  SKA 1752 § 267. 



258 

 

Slagelse, hvor han var til sin død i 1796. Livet om bord kan ikke have 

afskrækket ham, eftersom hans søn Hans Top blev søofficer.595 

I Søetatens Arkiv findes en liste over de præster, der var udsendt 

med orlogsskibene i 1743.596 De i alt 20 præstenavne er slået efter i 

Wibergs danske Præstehistorie, hvor det er lykkedes at identificere 

de 14. Disse 14 havde i 1743 en gennemsnitlig alder på 30 år, den 

yngste var 25 og den ældste 42. Ingen af dem kom fra sogne i land, 

og de var stort set alle nyuddannede. Gennemsnitligt havde de alle 

fået et kald enten som sognepræst eller kapellan tre år efter deres 

togt som skibspræst. Kun en enkelt af præsterne ses at have fungeret 

som skibspræst i en længere periode. Det var Andreas Groos, der 

også var med, da der i 1752-53 var udsendt en eskadre danske or-

logsskibe til Nordafrika, hvor han var skibspræst for fregatterne 

FALSTER og CHRISTIANSBORG.597  

8.8. Skibets læger 

Ifølge Søkrigsartiklernes kapitel 29 og 30 bestod orlogsskibenes læge-

lige besætning af en ”Over-Mester”, også benævnt skibskirurg, og en 

”Second-Mester”. Disse tilhørte også gruppen af civile ”Betienter”. I 

øvrigt ses en række forskellige betegnelser i samtiden anvendt om 

disse personer: Chirurg, feltskiær, bartskær og den mest almindelige 

staveform, det tyskklingende ober-mester. I det følgende anvendes 

dog de ord, der bruges i Søkrigsartiklerne, nemlig over-mester og 

second-mester. 

                                                           
595  Topsøe-Jensen og Marquard, 1935 s. 615f. 
596  RA 509, Søkrigskancelliet (Søetaten), Reverser af bestallinger fra præ-

ster. 
597  Se Peter Schiønnings Journal fra togtet. 
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Over- og second-mestrenes løn var god, mest vellønnet var stillin-

gen som oberchirurg på flagskibe, mens stillingerne på de øvrige 

fartøjer gav noget mindre i løn. Lønnen differentieredes ikke efter 

skibets størrelse, selvom der har været mange flere folk at tilse og 

altså langt større arbejde på et 90-kanoners-skib end på en fregat.598 

Over-mesteren på DITMARSKEN var i 1757 Daniel Gabriel Schrei-

ber. Til at bistå sig havde han under-mesteren Christopher Christian 

Heide. De havde ansvaret for, at skibets medicinkiste var forsynet 

med det reglementerede indhold af medikamenter og øvrige fornø-

denheder.599 Medikamenter og redskaber skulle holdes i god stand 

og orden, og til det formål måtte han instruere sine undermestre i 

indholdet af medicinkisten og gennemgå kataloget over indholdet 

med dem.600 Hvad de syge i besætningen angik, skulle lægen dagligt 

tilse dem og ordinere medikamenter og diæt. Kosten blev betragtet 

som en integreret del af de syges behandling, og de syges kost måtte 

derfor dagligt gennemgås med skibets chef, og proviantskriveren 

skulle meddeles, hvem der var syge. 

Over-mesterens dag var fastlagt i Søkrigsartiklerne.601 Hver mor-

gen kl. 7 skulle Schreiber visitere de syge sammen med second-

mesteren Heide. Der skulle uddeles medicin og salver, og hvis der 

var tale om skader, der skulle forbindes, skulle han efterse og skifte 

forbindingerne. Kl. 12 middag skulle han tilse, at de syge fik den 

ordinerede kost. Resten af dagen kunne han bruge på at tilse, at un-

dermestrene blandede ”Fomentationes og Decocta” – hvilket kan 

                                                           
598  KB, NKS 782, 4o, s. 134. 
599  SKA 1752 § 270. 
600  Ibid. § 274. 
601  Ibid. § 277. 
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oversættes til afkog af urter og salver, der kunne anvendes i behand-

lingen af udvortes sår og lignende.602 

Oven i alle bestemmelserne om behandling og pleje af skibets syge 

følger en bestemmelse om, at over-mesteren mindst hver ottende 

dag skulle barbere skibets chef, officerer og betjenter, når de forlang-

te dette, og også mandskabet, hvis der var tid og lejlighed dertil.603 

Denne bestemmelse afspejler, at skibslægerne stadig langt op i det 

18. århundrede var håndværksmæssigt uddannede barberkirurger.604 

Funktionen som barber om bord faldt i øvrigt bort i 1805.605 Evnen til 

at håndtere en skalpel brugtes dog også til f.eks. at foretage obdukti-

on af afdøde søfolk for at konstatere dødsårsagen, som det eksem-

pelvis kendes fra orlogsskibet FYENs togt til Middelhavet i 1755.606 

Hvis skibet var mindre end en lille fregat, blev der kun udsendt en 

second-mester, som så fungerede som over-mester. Ligesådan var 

det second-mesteren, der overtog, hvis over-mesteren faldt i kamp 

eller selv døde af sygdom på et togt.607 Det sidste var ikke helt 

usandsynligt, hvis smitsomme sygdomme hærgede om bord under 

en udkommando, og fra mandskabslister for længere togter med 

større skibe kendes eksempler på, at der var udsendt både en over-

mester, second-mester og under-mester – altså en læge mere end 

stipuleret i Søkrigsartiklerne.608 

                                                           
602  Ibid. § 277. 
603  Ibid. § 288. 
604  Franzen 1988 s. 117. 
605  Mogens Winge, Søværnets Lægevæsen 1500-1840, s. 294. 
606  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 17. juni 1755. 
607  SKA 1752 §§ 291 og 292. 
608  Se f.eks. mandskabsliste i Zimmers eksemplar af skibsjournalen fra togt 

med FYEN i 1755 på Marinemuseet i Horten, mus. nr. MMU.903795. 
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Til at bistå sig havde over- og second-mesteren en mindre gruppe 

matroser, der fungerede som sygevartere.609 Deres opgave var dels at 

hjælpe patienterne med praktiske ting, dels at gøre dækket rent og ” 

derefter besprænge det med Vin-Eddike, da han og, naar han finder 

det fornödent, lader Luften udröge med Tjære, Eenebær”.610 Vine-

dikken og tjære- og enebærrøgen var virkningsløse, men fortrængte 

dog den gennemtrængende lugt af forrådnelse fra skibets bund, som 

steg op fra stenmudderet mellem ballastens sten, for ikke at tale om 

den generelt ringe luft, der fulgte af at have så mange folk presset 

sammen på så lidt plads, især når kanonportene blev holdt lukket i 

hårdt vejr.611 

Peter Schiønning nævner en sygevarter, som han fik god brug for 

under udrustningen i 1762, hvor han var næstkommanderende på 

orlogsskibet MØEN i eskadre ved den holstenske kyst, og en ondar-

tet febersygdom plagede skibet. Denne matros havde: 

”< været sygevarter paa Fregatten Møen 1762, da vi havde den 

Mængde syge af forraadnelsesfeber, der var saa smitsom, at ingen 

sygevarter i Almindelighed kunne begaa sig i 8te Dage førend han 

var død. Ieg var Næst-Commanderende paa Fregatten og ikke derfor 

gierne ville lade udtage nogen dertil, men stedse lod spørge om in-

gen frivillig mod andre fordele ville paatage sig samme<”612 

Det viste sig, at matrosen havde meldt sig frivilligt som sygevarter, 

og havde haft et godt helbred, hvorfor han vedblev med at fungere 

som sygevarter til togtets slut uden at blive smittet ”og derved 

                                                           
609  SKA 1752 § 280. 
610  Ibid. § 280. 
611  Frantzen 1988 s. 42. 
612  KB, Schiøn. 10, 4o journal for 22. september 1767. 



262 

 

udentvivl sparede os en Del Folk”, skrev Schiønning.613 Imidlertid 

havde matrosen taget opgaven på sig netop for at blive smittet, fordi 

han var træt af livet.  

I 1754 blev det ved kongelig befaling bekendtgjort, at chirurger ik-

ke måtte bære uniform eller felttegn, hvilket lader antyde, at skibs-

lægerne enten havde eller ønskede at anlægge uniform.614 Man kan 

også ud fra bestemmelsen slutte sig til, at lægerne bar kårde, da det 

ellers ikke ville give mening at anlægge felttegn. 

I forhold til afsnittene vedrørende ”Baskeren” i Søkrigsartiklerne 

fra 1700, var lægerne rykket op i hierarkiet. I de gamle søkrigsartik-

ler rangerede han efter de administrative underofficerer, men i Sø-

krigsartiklerne fra 1752 stod han over disse. Dog havde kun over-

mesteren adgang til officersbordet i messen, mens under-mesteren 

indtil 1814 ikke havde adgang til at spise sammen med officererne.615 

Lægevæsenet blev styrket væsentligt ved en række reformer i 

1770’erne og 80’erne, der bl.a. var inspireret af den britiske læge Ja-

mes Linds afhandlinger om bekæmpelse af skørbug.616 Den øgede 

forståelse for vigtigheden af kost og sygdomsbekæmpelse og –

forebyggelse bidrog formodentlig til at højne lægernes anseelse som 

stand. 

8.9. Administrative underofficerer 

Hvis vi antager, at Søkrigsartikelsbrevets opbygning afspejler hie-

rarkiet om bord på skibene i midten af 1700-tallet, rangerede skibs-

proviantskriveren under over-mesteren og over kahytskriveren. 

                                                           
613 Ibid. 
614 Garde bd. 3. S. 385, kgl. Befaling af 14. februar 1754. 
615 Garde 1835 bd. 4 s. 541. 
616 Mogens Winge, Søværnets lægevæsen 1500-1840, s. 289. 
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Skibsproviantskriveren og kahytskriveren var særdeles vigtige per-

soner for den administrative drift af skibet, men på trods heraf er det 

to stillinger, som stort set er ubeskrevet i litteraturen. Deres opgaver 

er velbeskrevet i Søkrigsartiklerne, men der vides så godt som intet 

om, hvem de var. Derfor vil det efter en kort sammenfatning af deres 

opgaver om bord blive forsøgt at besvare nogle centrale spørgsmål: 

Hvorfra rekrutteredes disse skrivere? Hvad var deres uddannelses-

mæssige og sociale forudsætninger? 

Hvad lønnen angår, var disse administrative embedsmænd relativt 

velstillet. Inklusive deres kostpenge var deres samlede levestandard 

ca. den samme som en søkadets mellem 14 og 18 rigsdaler måned-

ligt. Lønnen differentieredes i øvrigt efter skibets størrelse, jo større 

skib desto større løn – og arbejdsbyrde.617 

 

8.9.1. Skibsproviantskriveren og underskriveren 

Forrest i skibet herskede DITMARSKENs skibsproviantskriver An-

dreas Johansen Müller og hans hjælper, underskriveren Jess Olufsen 

Lund. Skibsproviantskriveren havde ansvaret for at føre regnskab 

med den proviant, der fandtes om bord, og det var også hans ansvar, 

at provianten var spiselig. Han kvitterede for alt, der kom om bord, 

og stod til ansvar for, at de angivne mængder og kvaliteter var kor-

rekt anført. Det var også ham, der skulle sørge for, at provianten blev 

bragt under dæk og låst inde. Han opbevarede selv nøglen til for-

rådskamrene, når undtages nøglen til brændevins- og lysforrådet, 

hvor der var to låse med forskellige nøgler, den ene havde skibsche-

fen, den anden skibsproviantskriveren.618 Ud over provianten havde 

han også ansvar for mandskabets hængekøjer, klæder, sko og strøm-

                                                           
617 KB, NKS 782, 4o, s. 133. 
618  SKA 1752 § 304. 
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per, etc. Også skibets beholdning af brændsel i form af brænde og 

stenkul hørte under ham. Sidst men ikke mindst var skibets vægt og 

måleenheder (i form af bægre, potter, tønder, etc.) betroet ham.619 I 

skibets inventarreglement ses, i ”Skibs Skrieveren Inventarium” et 

helt arsenal af forskellige måleenheder, pottemål, halve pottemål, 

smørbrikker til at dele smørret ind i ligelige portioner, vægtskåle og 

lodder til vægten.620 

Det må formodes, at disse målebægre opbevaredes sammen med 

diverse protokoller i ”Skriverens Kammer”, som på de fleste skibe 

befandt sig i forskibet. På en dæksplan over indretningen af den 18-

kanoners fregat LANGELAND fra 1758, er dette kammer placeret 

forrest i bagbords side af skibet under bakken.621 Her var skibsskri-

verkontoret strategisk placeret lige ud for kabyssen, og de nærmeste 

omgivende kamre var hhv. ”Erte-Kammeret”, ”Fiske-Kammeret” og 

”Gryn-Kammeret”. 

Skibsproviantskriveren skulle i sin journal føre en ”kommende og 

gaaende Liste” over hvem, der havde været om bord og hvor meget, 

de havde fortæret.622 I flere paragraffer indskærpes det, at hvis der 

skal afviges fra de almindelige standarder og f.eks. udleveres mere 

eller mindre end beskrevet i spisetaksten, så kunne det kun ske med 

chefens tilladelse. Og i det hele taget blev der i Søkrigsartiklerne lagt 

op til, at der skulle holdes øje med forbruget. Derfor måtte der ikke 

uddeles proviant uden at en officer og underofficer var til stede, 

ligesom også mandskabet kunne henholde sig til spisetakstens be-

stemmelser, der skulle være opslået på mesanmasten.623 For hver 

                                                           
619  SKA 1752 § 305. 
620  KB, NKS 4494, 4o, opslag 35, ”Skibs Skrieverens Inventarium”. 
621  RA, Søetatens Kort- og Tegningssamling: Skibstegninger 1758, A1217D. 
622  SKA 1752 § 313 og Formular No. III.a.  
623  Ibid. § 307. 
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mand blev der udarbejdet en kostseddel, hvor forbruget nøje blev 

fulgt. Her anførtes det også, om den enkelte havde modtaget andre 

fornødenheder, som f.eks. tobak, sko og strømper, der blev modreg-

net i folkenes hyre.624 På den måde fungerede skibsproviantskriveren 

også som en slags butiksbestyrer om bord. 

Ud over de ovennævnte administrative opgaver, var det også 

skibsproviantskriverens opgave i mangel af en præst om bord at 

holde morgen- og aftenbøn og se til, at de rigtige salmer blev sunget 

om søndagen og evangeliet oplæst.625 Denne opgave afspejler givet-

vis, at skriveren jo måtte antages at læse bedre end den øvrige be-

sætning. Derfor var det også ham, der skulle fungere som juridisk 

anklager i sager om bord.626 Selvom det ikke fremgår af Søkrigsartik-

lerne, fremgår det af bevarede justitsprotokoller fra forskellige skibe, 

at skibsproviantskriveren også stod for opbevaring af registrerede 

efterladenskaber efter afdøde besætningsmedlemmer. 

Garde anfører, at skibsproviantskriverne ved befaling af 2. marts 

1718 blev tillagt rang med premierløjtnanter, og at de skulle nyde 

samme gage til søs som i land. Til gengæld skulle de stille kaution 

for de midler, der blev dem betroet.627 Dette skal nok ikke forstås 

som at disse skrivere var uniformeret, men det har formodentlig af 

sociale årsager været en fordel at ligestille disse civile embedsmænd 

med deres militære modpart. I Frederik d. 4.s Søkrigsartikler fra 1700 

var der bestemmelser for, hvilke opgaver der påhvilede ”Skibsskri-

veren”.628 Opgaverne var i store træk de samme, som de var i Sø-

                                                           
624  Ibid. § 325. 
625  Ibid. § 333. 
626  Ibid. § 334. 
627  Garde, 1835, 2. Bd. S.375. 
628  SKA 1700 artikel 16. 
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krigsartiklerne af 1752. Af Gardes værk får man det indtryk, at der i 

1720’erne og frem til 1740’erne ikke konsekvent var skibsskrivere 

eller skibsproviantskrivere om bord på skibene.629 Men alene det 

faktum, at de jævnligt optræder i bestemmelser og andre kilder, 

beviser at der var et stort behov for uddannede folk, der kunne løse 

regnskabs- og korrespondanceopgaver.  

Frederik Danneskiold-Samsøe fik i 1745 den tanke, at det ville væ-

re praktisk, hvis kompagniernes sergenter kunne varetage bogfø-

ringsopgaverne om bord på de udrustede skibe.630 Sergentens opga-

ver ved landtjenesten var meget lig proviantskriverens til søs. Han 

skulle blandt andet føre rullen over kompagniets folk, og han havde 

også andre bogføringsopgaver.631 Danneskiold-Samsøe ville omdøbe 

stillingen til Compagni- og Skibs-Skriver, men dette ses dog ikke 

gennemført.632 Søkrigsartikelskommissionen, der som de første tog 

stilling til Danneskiold-Samsøes tanker vedr. sergenterne, tog vel 

imod ideen. Derved fik man faste folk til denne opgave, og man 

undgik at vælge ”pele mele den som først sig præsenterede, hvad 

enten de dertil vare skikkede eller ey”, hver gang en flåde skulle 

udsendes.633 Denne ordning blev da også vedtaget i 1746.634 Men ved 

opslag i skibsbøgerne for flere forskellige divisioner og kompagnier 

er det ikke lykkedes at finde en eneste sergent, der blev udkomman-

                                                           
629  Garde 1835, bd. 2. s. 49 anfører eksempelvis at det i 1722 er ”Chefen 

tilladt at antage en duelig Skriver”. 
630  RA, Admiralitetet (Søetaten), Søkrigsartikelskommissionens protokol s. 

45. 
631  KALTS 1756 § 129 og 132. 
632  RA, Admiralitetet (Søetaten), Søkrigsartikelskommissionens protokol s. 

45. 
633  Ibid. s. 47. 
634  Garde 1835, bd. 2. s. 290. 
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deret med et orlogsskib. Som det fremgår af afsnittet om Holmens 

Hierarki, gik trafikken faktisk den modsatte vej, og tidligere tjenere 

og skrivere kom i land og fik stilling som sergenter ved kompagni-

erne. Årsagen er formentlig den enkle, at kompagnicheferne var så 

afhængige af sergenternes tjeneste ved kompagnierne, at de ikke 

kunne undvære dem ved udkommandoer. Det er formentlig også 

forklaringen på, at der trods befalingen fra 1746 ikke i Krigsartikels-

brevet for Landtjenesten ved Søetaten fra 1756 findes nogen be-

stemmelse om, at det var sergentens opgave at fungere som skibs-

proviantskriver ved udkommandoer. 

Danneskiold-Samsøes forsøg på samtænkning af landtjenesten og 

den sejlende tjeneste, også i dette tilfælde, er et godt eksempel på 

den meget rationelle drift, som karakteriserede den danske Søetat i 

perioden. Imidlertid kunne ideen ikke realiseres, muligvis fordi 

Danneskiold-Samsøe ikke selv havde praktisk erfaring med kom-

pagnitjeneste. 

Her bør være et komparativt afsnit. Skibsproviantskriveren i den 

danske flåde kan umiddelbart sammenlignes med purseren i Royal 

Navy. 

 

8.9.2. Kahytskriveren 

På togtet i 1757 havde DITMARSKEN ligesom alle større orlogsskibe 

en kahytskriver. Han hed Jørgen Holm, og i kraft af at det var ham, 

der førte justitsprotokollen og kommandoprotokollen, hører han til 

de medlemmer af skibets besætning, der har efterladt sig flest skrift-

lige vidnesbyrd. Jørgen Holms administrative opgaver var, som 

navnet antyder, knyttet til ”Kahytten”, hvilket skal forstås som en 

eufemisme for skibschefen. Han var altså kaptajnens og dermed 

skibets sekretær. Ud over at skrive chefens ”Ordres, Rapporter, Bre-
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ve, Protocoller og Journaler”635 skulle han føre skibets justitsproto-

kol.636 I den egenskab fungerede han som skibets juridiske embeds-

mand, der bl.a. registrerede afdøde besætningsmedlemmers efterlad-

te gods i justitsprotokollerne.637 I en overordnet regnskabsprotokol 

skulle han sammenføre præstens, overstyrmandens, højbådsman-

dens, overtømmermandens, sejllæggerens og kokkens forbrug.638 Ud 

over provianten, som administreredes af skibsproviantskriveren, 

havde kahytskriveren tilsynet med resten af skibets økonomi og 

regnskabssager. Kahytskriveren findes ikke omtalt i Søkrigsartikler-

ne fra 1700, og opgaverne med at føre journal og protokoller for kap-

tajnen var her overladt til skibsskriveren.639 At disse opgaver nu var 

fordelt på to personer må tolkes som et udtryk for at skibets admini-

stration og bureaukrati voksede i perioden mellem 1700 og 1754. 

8.10. Styrmandsgruppen 

Selvom søkadetterne modtog undervisning i navigation, og søoffice-

rerne derfor havde teoretisk viden om at navigere et skib, var det 

imidlertid ikke søofficerer, som havde ansvaret for at styre skibet. 

Dette ansvar var overladt til styrmanden eller styrmændene om 

bord. Disse var ”betjenter” og ikke underofficer og havde ofte en 

baggrund i den civile søfart.640 Lønmæssigt var de placeret i den 

øverste del i gruppen af betjenter og underofficerer. De bedst lønne-

de overstyrmænd på orlogsskibe var næsten ligeså vellønnet som en 

                                                           
635  SKA 1752 § 341. 
636  Ibid. § 343. 
637  Ibid. § 978. 
638  Ibid. § 344. 
639  SKA 1700, artikel 16. 
640  Koefoed, Dansk Søe Ord-Bog, Søhistoriske Skrifter XVII, 1993 s. 173. 
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månedsløjtnant, og de fle-

ste styrmænd var bedre 

lønnet end søkadetter. 

Styrmændenes løn var 

differentieret efter skibets 

størrelse. 

Der var to niveauer i 

styrmandsgruppen, en 

overstyrmand og en eller to 

understyrmænd. Disse 

kunne enten tages fra de 

enrolleredes tal, eller også 

kunne de være af den lille 

gruppe af Søetatens faste 

styrmænd.641 I Søkrigsartik-

lerne blev det indskærpet, 

at styrmændene selv skulle 

sørge for at have de for-

nødne instrumenter: 

”Han skal selv være forsyned med Qvadrant, Grad-Stok, Søe-

Bøger, Charter, og hvad til Styrmandskab er nødigt, og tilsee, at Un-

der-Styrmændene sig og dermed have forsynet.”642 

Hvis ikke styrmændene havde disse instrumenter, måtte de ind-

købes af skibschefen og fratrækkes styrmandens løn. Disse instru-

menter med videre repræsenterede en ganske høj værdi og vidner 

om, at styrmænd ikke var fattigfolk. En understyrmand fik fire rigs-

                                                           
641  Rheinheimer, Martin og Jakob Seerup, Fra Emmerlev til Holmen, Or-

logsflådens faste styrmænd i 1700-tallet, i Sønderjyske Årbøger 2009 s. 7ff. 
642  SKA 1752 § 347. 

Figur 22: Styrmandens udstyr, 1719, Zim-

mers navigationsbog, Marinemuseet i Hor-

ten. 
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daler månedligt, og en overstyrmand seks.643 Ud over de nævnte 

instrumenter og materialer var der naturligvis en række andre, som 

skulle være om bord på skibet som standard.644 Det var eksempelvis 

en del ekstra kompasser, kompasroser og timeglas af forskellig stør-

relse. Til brug ved måling af skibets fart var der en logvinde og for at 

bestemme vanddybden, var der blylodder af forskellig vægt. Til at 

lodde de helt store dybder medbragtes et lod der vejede hele 60 

pund.  

Søkrigsartiklerne fra 1752 anviste, at overstyrmanden ”under Che-

fen [skulle] dirigere Skibets Sejlads, og, naar Chefen har sagt, hvor 

de skal hen, sætte Coursen, hvor de skal sejle, og for samme være 

ansvarlig”.645 Man kan undre sig over, at officererne ikke havde an-

svaret for navigationen, når nu de havde modtaget undervisning på 

højt niveau i denne videnskab. Det ovenstående citat fra Søkrigsar-

tiklerne viser, at ikke engang kursberegningen blev overladt til offi-

cererne. Naturligvis kan man tolke ”under Chefen” derhen, at ud-

stikningen af kursen skete i et samarbejde med den navigationskyn-

dige skibschef. Selvom det altså var styrmændenes ansvar at styre 

skibene, tyder nogle oplysninger på, at det ikke var helt uproblema-

tisk. Da kadetten Schiønning i 1753 nedskrev sine erfaringer fra en 

rejse til Middelhavet, fremhævede han blandt andet, at søkadetter-

nes logbøger blev betragtet som mere pålidelige end den logbog, 

styrmændene førte, eftersom styrmændene ikke brugte ”Marin Ca-

lenderen”.646 Schiønning og de øvrige kadetter havde ellers under-

vejs fået ordre om at undervise styrmændene i Marinkalenderen, 

                                                           
643  RA, 515, Holmens Chef (Søetaten), Styrmandsprotokol 1741-91. 
644  KB NKS 4494, 4o opslag 37. 
645  SKA 1752 § 355. 
646  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 19. august 1753. 
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som var en nautisk almanak med oplysninger om himmellegemer-

nes stilling, etc.647 Dette samtidige udsagn bekræfter Garde, som 

anfører, at styrmændenes rolle gradvist blev udspillet, efterhånden 

som søofficerernes navigationskundskaber forbedredes:648 

Officiererne overgik snart Styrmændene i Navigationskundskab, 

da hine skrede frem med Tiden, medens disse i Almindelighed bleve 

staaende næsten paa det gamle Trin.  

Om bord på DITMARSKEN bestod styrmandsgruppen af tre per-

soner. Det var dels overstyrmanden Laurs Poulsen, 2. styrmanden 

Niels Jacobsen og 3. styrmanden Jens Pedersen. Ingen af de tre 

stammede øjensynligt fra Holmens divisioner, og det fremgår heller 

ikke, om de var enrollerede. Det er derfor svært at fastslå, hvordan 

disse styrmænd rekrutteredes. En af dem, Niels Jacobsen, er mulig-

vis identisk med en styrmand, der blev fast overstyrmand ved Søeta-

ten i 1760.649  

Det medførte protester fra de øvrige søofficerer og særlig søkadet-

ter, da kongen så sent som i 1762 udnævnte civile styrmænd eller 

skippere til løjtnanter. Det drejede sig om styrmænd, der havde væ-

ret indkaldt som månedsløjtnanter under krigsudrustningen i 1762, 

hvor der ikke havde været folk nok. Protesterne havde den ønskede 

virkning, og det blev foreløbig sidste gang, at der blev udnævnt sø-

officerer, som ikke havde gået på Søkadetakademiet.650 

Under Danneskiold-Samsøes ledelse var der blevet indført en 

gruppe af faste styrmænd ved Søetaten. Oprindeligt havde man 

                                                           
647  Ibid., journal for 8. november 1752. Om marinkalenderen se Rödings 

ordbog. 
648  Garde 1852 s. 178-79. 
649  RA 515, Holmens Chef (Søetaten), Styrmandsprotokol 1741-91 s. 35. 
650  Lund 1901 s. 112. Iflg. Garde, 1835 bd. 3. s. 427 drejede det sig om 8 ud 

af 20 styrmænd, der i 1762 blev ”optagne i Søe-Etaten”. 
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tænkt sig, der skulle være 30, men man valgte at nøjes med 12 styr-

mænd. Den 20. august 1760 indstillede Det Combinerede Admirali-

tets og Generalitets Collegio, at der på ny blev ansat faste styrmænd, 

så man havde 12 til rådighed.651 Dette blev vedtaget ved kgl. resolu-

tion 4. september samme år.652 I indstillingen nævntes det, at de 

styrmænd, man havde brug for ud over disse 12, kunne findes 

blandt de enrollerede.653  

8.11. Lodser 

Styrmanden refererede til skibets chef, men han måtte underordne 

sig en stedkendt lods, hvis han skulle sætte skibet ind i en havn eller 

på en red, med mindre han var særdeles godt kendt i havnen. Sø-

krigsartiklerne indskærpede ildevarslende:654 

”Han maae ikke paatage sig at bringe noget Skib ind i nogen Havn, 

med mindre Havnen er ham desbædre bekjendt; Thi, om Ulykke 

skeer, skal hans Uvidenhed ikke undskylde ham.” 

Derfor tog man stort set altid lods, når man gik ind i eksempelvis 

Københavns Havn, som man ellers må antage, at de fleste har været 

godt bekendt med sejladsforholdene i. Lodserne blev i samtiden ofte 

omtalt som ”Kendtmænd” altså folk, der havde godt kendskab til de 

lokale sejladsforhold. De var indtil 1797 ikke underlagt noget centralt 

                                                           
651  RA 512, Mønsterskriveren ved Søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60 s. 486. 
652  Ibid. s. 478ff. 
653  For en uddybende præsentation af denne gruppe se Martin Rheinhei-

mer og Jakob Seerup, Fra Emmerlev til Holmen, Orlogsflådens faste 

styrmænd i 1700-tallet, i Sønderjyske Årbøger 2009 s. 7ff. 
654  SKA 1752 § 365 og § 361. 
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krav om eksamination.655 Men tilsynet med dem blev kraftigt skær-

pet i 1760, da der blev antaget 12 faste og seks reservelodser.656 Bag-

grunden for dette var, at 1758-eskadren havde haft flere grundstød-

ninger ved Dvale-grunden ud for Dragør netop på grund af, at lod-

seriet ved samme grund ”var kommen i Dekadence ved den Gamle 

Lootses Efterladenhed i sin Alderdom”.657 Mange af landets øvrige 

lodser var udvalgt af Søetatens enrolleringsofficerer rundt om i søli-

mitterne. De må formodes at have udvalgt de bedst kvalificerede 

folk til dette arbejde. Lodsvæsenet sorterede administrativt under 

Admiralitetet, men fungerede tilsyneladende ret anarkistisk indtil 

omkring år 1800. Lodserne var ikke om bord så længe ad gangen, 

men de spillede en væsentlig rolle ikke alene for skibets sikkerhed, 

men også for rejsens varighed, hvornår man kunne lette anker. En 

tabel for søfolkenes gage og kost fra 1770 angiver, at lodser havde en 

månedsløn på 12 rigsdaler, hvis de var på et flagskib, og 10 rigsdaler, 

hvis de tjente på et mindre skib.658 Denne bestemmelse har været 

relevant ved togter til fremmede farvande, hvor lodser kunne være 

om bord i måneder ad gangen i f.eks. Middelhavet.659 

                                                           
655  Benny Christensen, ”Lodserhvervets udvikling i Danmark” i Maritim 

Kontakt 11, Danske lodser, Kbh. 1987 s. 26. 
656  RA 512, Mønsterskriveren ved Søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60s. 478ff. 
657  Ibid. s. 479. 
658  KB, NKS 782, 4o, s. 135. 
659  MAB, Winterfeldts dagbog for 1760 s. 797 nævnes ”den Lods eller den i 

Levanten bekiændte Mand som vi har med os fra Marseille” en lods, der 

var om bord under hele middelhavstogtet. 
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8.12. Artilleriet 

Et orlogsskib var blandt meget andet en flydende platform for artil-

leri. Selvom mange andre hensyn gjorde sig gældende, var det dog 

altid underforstået, at skibet først og fremmest skulle kunne bevare 

sin kampevne. Selve skibet var udformet, så det kunne bære kano-

nernes vægt og samtidig bevare en vis stabilitet, hvilket var en for-

udsætning for træfsikkerhed.  

Der blev ikke forandret drastisk på selve kanonerne fra slutningen 

af 1600-tallet og frem til midten af 1800-tallet. Artilleriet var en ret 

basal teknologi, hvor glatløbede forladekanoner fra 1600-tallet stadig 

var gangbart skyts i begyndelsen af 1800-tallet. Alligevel var det et 

fag, som fordrede en vis indsigt og oplæring. Omgangen med krudt 

var i sig selv farlig og blev omgærdet med store sikkerhedsforan-

staltninger. De rette blandingsforhold af krudt og doseringer til affy-

ring af forskellige kalibre var kun kendt af specialister, selvom alle 

søofficerer i deres uddannelse på Søkadetakademiet havde modtaget 

undervisning i de grundlæggende begreber i artilleri.660 Ligesom 

med styrmændene kan man her tale om, at søofficerernes viden til en 

vis grad overlappede denne gruppe underofficerers kundskaber. 

Opgaverne med artilleriet om bord løstes af det personel, der er 

anført i Tabel 19. 

Lønnen for det menige artilleripersonel var på linje med matroser-

nes løn, mens arkelimestrene som underofficerer var bedre lønnet 

end f.eks. højbådsmænd. Overarkelimsteren modtog et tillæg for at 

føre regnskab men der blev ikke differentieret lønmæssigt efter ski-

bets størrelse eller antal kanoner:661 

                                                           
660  Seerup, Jakob, Om håndskrevne lærebøger på Søkadetakademiet, i Ma-

ritim Kontakt nr. 22, Kbh. 2000 s. 45. 
661  KB, NKS 782, 4o s. 133. 
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Før 1771 Efter 1771 

Overarkelimester Overkanoner 

Underarkelimester Kanoner 

Konstabel Underkanoner 

Konstabelsmath Underkanonersmath (?) 

Bøsseskiøtte Konstabel 

TABEL 19: Artilleristernes hierarki (her opført parallelt med de titler, der 

indførtes ved kgl. resolution d. 24. november 1771).662 

 

Tillægget for regnskabsføring var muligvis ikke reglementeret i 1757. 

Den lønoversigt, der er gengivet i Bilag 1, er fra ca. 1770 og kan være 

unøjagtig i enkelte dele. I hvert fald ses det af en anden liste, at 

overarkelimesteren på DITMARSKEN og på de øvrige udkomman-

derede skibe i 1757-eskadren modtog et særligt tillæg, differentieret 

efter skibenes størrelse.663 

Skibets beholdning af krudt var ikke blot til fare for eventuelle 

fjender. Selve omgangen med krudtet om bord var et faremoment, 

som man levede med i det daglige. Alle orlogsskibe var rutinemæs-

sigt forsynet med mange tons sortkrudt, der jo var en forudsætning 

for, at der kunne affyres såvel salutskud som skarpe skud.  På et 50-

kanoners skib som DITMARSKEN var det i midten af 1700-tallet 

specificeret, at der skulle medgives 20,880 pund sortkrudt til affyring 

                                                           
662  Andersen 1909 s. 62. 
663  RA 515, Holmens Chef (Søetaten) Standretssager for 1757: Liste hvorudi 

de Hans Majts Tieniste staaende Ober Archeliemestere, til hvilke Orlog 

Skibenis Archelie Gods er Over leverit, samt hvorledis en hver af dem 

kand Meritere at nyde dend Allernaadigste aarlig Duceur. Dateret 6. de-

cember 1757. 



276 

 

af kanoner og 500 pund fint krudt til lunter, musketternes fængpan-

der og lignende.664 Omregnet i metriske tons er der tale om næsten 

10,7 tons. Det er klart, at en sådan mængde krudt måtte omgås med 

forsigtighed. I fredstid var der forbløffende få uheld med krudtet, 

men mindet om eksempelvis 90-kanonerskibet DANNEBROGEs 

endeligt i 1710 i Køge Bugt levede hele sejlskibstiden ud. Det var 

brudt i brand under kamp med en svensk eskadre, og da ilden nåede 

krudtkammeret sprængtes skibet med en enorm eksplosion, hvori 

admiral Iver Huitfeldt og næsten 600 mand omkom. Præcist hvor 

meget krudt der var om bord ved den lejlighed, vides ikke, men i 

1768 var det specificeret, at 90-kanonersskibe skulle medgives mere 

end 28,5 ton krudt.665  

Krudtmagasinerne var anbragt så langt nede i skibets skrog som 

muligt, så flammerne i tilfælde af brand ville nå sidst ned til krudtet, 

og muligvis endda nå at blive slukket af indtrængende vand før da. 

På større skibe var der to krudtmagasiner, et for og et agter. Disse 

rum var særligt sikret med hårdug og ekstra planker for at kunne 

sinke flammernes indtrængen. De var specielt opbygget ved et sind-

rigt system, der tillod lys at komme ind gennem en rude fra en lan-

terne, der stod i et andet rum uden for. Adgangen til magasinet var 

omgærdet af store sikkerhedsforanstaltninger. En gang månedligt 

skulle alt krudtet vendes, så pulveret ikke lå i kardusposerne og blev 

kittet sammen til en stenagtig masse ved skibets stadige bevægel-

ser.666 Fra orlogsskibet GRØNLANDs togt i 1759 har videnskabs-

                                                           
664  KB, NKS 4494, 4o, s. 126. Her er dog tale om en specifikation for, hvor 

meget, der skulle medgives et 50-kanoners skib i 1768, men det skønnes 

ikke at have været meget anderledes end den medgivne mængde 10 år 

før for et tilsvarende skib. 
665  KB, NKS 4494, 4o, s. 125. 
666  SKA 1752 § 382. 
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manden von Haven nedskrevet en øjenvidneskldring af denne natli-

ge opgave.667 Dagbogen viser, at sikkerheden blev taget meget alvor-

ligt, bl.a. nævnes, at alt lys på hele skibet blev slukket, så længe 

krudtvendingen varede. De civile videnskabsmænd ønskede at sætte 

sig ind i dette afbræk i skibets daglige rutiner, og fik lov til på 

strømpesokker at bevæge sig ned i krudtkammeret efter at have 

afleveret alt jern og stål, de havde på sig. Også de 12-14 konstabler 

og bøsseskytter havde bare strømper, for at undgå den mindste risi-

ko for gnister fra skosålerne. Krudtvendingen varede halvanden 

time, hvor de menige under opsyn af en løjtnant og en arkelimester 

rullede sammenklumpede karduser, og fyldte krudt fra evt. hullede 

karduser over i nye. Arbejdet ledsagedes af en vis lystighed.  

”Lieutenanten opmuntrede Matroserne til at fortælle lystige histo-

rier og at synge. De sang og et par Viser under arbeydet, men største 

delen klagede over tørre halse, at de ikkuns fik en potte Øll hver 

dag, og intet Vand, da de tørstede meget stærk. Det var præludium 

til drikkepenge. Da vi gik op igien, blev en Snor slaaen for os, og vi 

maatte løse os der forbie med en douceur.”  

GRØNLAND var et 60-kanonersskib som jvf. ovennævnte regle-

ment havde en beholdning af 20.888 pd. groft og 500 pd. fint krudt, i 

alt ca. 10,7 ton krudt, der skulle vendes i løbet af aftenen d. 20. januar 

1761. 

 

8.12.1. Overarkelimesteren 

Overarkelimesterens opgaver var primært administrative. Han førte 

regnskab over skibets beholdning af krudt, men også over alt det 

øvrige materiel, der hørte til artilleriet. Der hørte en lang række spe-

cialredskaber og andet tilbehør til de mange kanoner om bord på 

                                                           
667  Haslund 2006 s. 69. 
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skibene. Hertil kom naturligvis projektiler af forskellig størrelse og 

form. Overarkelimesteren havde også ansvar for, at der blev ekserce-

ret med kanonerne, så de enkelte kanonbesætninger var rutinerede i 

betjeningen af kanonerne. 

Artillerimateriellet om bord på et 50-kanoners orlogsskib som 

DITMARSKEN var ganske omfattende. Overarkelimesteren arbejde-

de ud fra et ”Reglemente for Skarp og Haand Gevæhr”, som angav 

det nøjagtige antal af forskellige typer kugler mv.668 Efterhånden som 

det blev forbrugt under en udkommando, skulle der holdes regn-

skab med forbruget af det omfattende sortiment af artillerimateriel, 

som blev optegnet i en protokol.669 Ud over alt dette materiel, havde 

overarkelimesteren også opsigt med de raperter, affutager, som ka-

nonerne stod i, og især at de var surret forsvarligt til skibssiden, 

hvilket fordrede daglige inspektioner af surringerne og trossernes 

tilstand. Videnskabsmanden von Haven omtalte i sin dagbog, hvor-

dan surringerne i stormvejr blev tjekket hver halve time.670 

Om bord på linieskibet DITMARSKEN hed overarkelimesteren i 

1757 Erich Olsen Grib fra 2. Divisions 5. kompagni. Han døde under 

togtet d. 27. september. Ved den lejlighed fik hans efterlevende glæ-

de af, at han sammen med de øvrige over- og underarkelimestre og 

konstabler ved Holmens kompagnier i 1755 havde stiftet en begra-

velseskasse, som han hver måned havde indbetalt en mark af sin løn 

til, for at hans efterladte til gengæld ville modtage en sum på 30 

rigsdaler ved hans død.671 Ved hjælp af inventaret over hans efterlad-

                                                           
668  KB, NKS 782 4o, ”Reglemente for Skarp og Haand Gevæhr”. 
669  SKA 1752 § 376. 
670  Haslund 2006 s. 75. 
671  MAB, Confirmation paa en Fundatz til en Liig=og Begravelse=CASSA for 

Under=Officiererne ved Søe=Artilleriet. Kbh. 1755. At Erich Olsen var for-

sikret ses af listen s. 28. 
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te gods (”Besigtigelsesforretningen”) kan man danne sig et billede af 

Erich Olsen Gribs klæder og øvrige materielle goder.672 Af inventaret 

fremgår det, at en overarkelimester var velklædt. Han havde en ny 

og en gammel munderingskjol. Dertil kom en ”gammel graa Klædes 

Kiole”, som sikkert sammen med en rød vest var en rest af den uni-

form, der havde været gældende indtil 1752, hvor Søetatens blå uni-

former blev indført. Han havde guldgaloneret hat med guldknap og 

lidse, men til dagligt brug nøjedes han dog med en gammel hat med 

messingknap. Ved sin side bar han en messingkårde. Ud over hatten 

havde han som hovedbeklædning ikke færre end tre parykker. Hertil 

kom halsbind, manchetskjorter, bukser og sko og støvler. Bortset fra 

at han ikke bar felttegn i sin kårde, har det ikke været let at skelne en 

overarkelimester fra en egentlig søofficer. Med månedsløn, kostpen-

ge og tillæg for at føre regnskab, havde en overarkelimester i 1770 til 

søs et månedligt udkomme på 19 rigsdaler, hvilket var mere end en 

søkadet fik.673 Ligesom søofficererne var arkelimesteren veluddan-

net, hvilket tegninger, instrumenter og bøger i hans eje, vidnede om. 

Selvom skibet med Erich Olsen Grib utvivlsomt mistede en kompe-

tent mand, gik livet videre, og hans administrative opgaver blev 

overdraget til underarkelimesteren. Dette blev nævnt i besigtigelses-

forretningen: 

”Videre fantes en Regnskabs bog og Journal med eendeel Papirer, 

hans Regnskab som Archeliemester vedkommende for indeværende 

Aar, hvilked alt tilligemed Skibeds Ammunition og Archelie Gods er 

bleven levered til Under Archelie Mester Jens Olsen Hall som derfor 

aflegger rigtighed.” 

                                                           
672  RA, 0008, Marineministeriet, skibsjournaler, DITMARSKEN 1757, ju-

stitsprotokol s. 44ff. 
673  KB, NKS 782, 4o, s. 135. Lønnen var muligvis lavere i 1757. 
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Det var dog kun en midlertidig tjeneste for underarkelimester Hall. 

For da skibet returnerede til København blev en anden overarkeli-

mester ved navn Cornelius Nielsen d. 25. oktober samme år knyttet 

til DITMARSKEN.674 Forinden havde overarkelimester Ole Espensen 

Lind fra 5. Division ansøgt om at få DITMARSKEN i sit regnskab i 

afdøde Erich Olsen Grips sted.675 Selvom denne ansøgning altså ikke 

blev imødekommet, tjener den som en god kilde til, hvordan orlogs-

skibenes artilleribeholdning blev administreret. Lind beskrev, hvor-

dan en enkelt overarkelimester var knyttet til hvert skib og fulgte 

med skibet, når det kom ud på togt. Han undlod i ansøgningen at 

bemærke, at der fulgte et pengebeløb med denne tjeneste, men det 

har været underforstået.676 

 

8.12.2. Underarkelimester, konstabler og konstabelsmather 

Underarkelimesteren blev assisteret af nogle konstabler med deres 

hjælpere, konstabelsmatherne. Det skal dog siges, at der ingen 

konstabelsmather var om bord i orlogsskibet DITMARSKEN i 1757. 

Til gengæld nævnes to underkanonersmather om bord i orlogsskibet 

                                                           
674  RA 515, Holmens Chef (Søetaten) Standretssager for 1757: Liste hvorudi 

de Hans Majts Tieniste staaende Ober Archeliemestere, til hvilke Orlog 

Skibenis Archelie Gods er Over leverit, samt hvorledis en hver af dem 

kand Meritere at nyde dend Allernaadigste aarlig Duceur. Dateret 6. de-

cember 1757. 
675  RA 515, Holmens Chef (Søetaten) Standretssager for 1757: ansøgning fra 

Ole Espensen Lind dateret Kiøbenhavn d 9de October 1757. 
676  RA 515, Holmens Chef (Søetaten) Standretssager for 1757: Liste hvorudi 

de Hans Majts Tieniste staaende Ober Archeliemestere, til hvilke Orlog 

Skibenis Archelie Gods er Over leverit, samt hvorledis en hver af dem 

kand Meritere at nyde dend Allernaadigste aarlig Duceur. Dateret 6. de-

cember 1757. 
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HOLSTEN i perioden 1775-95.677 Om konstablen hedder det i Krigs-

Artikelsbrevet for Land Tjenesten ved Søe-Etaten, at han godt nok 

var underofficer, men at det også forventedes at ham, at han skulle 

arbejde med, ”hvor Canoner rulles, Kugler opstables, Taljer og Bro-

ger bindes, o.s.f.”678 Det antyder, at underofficerer generelt ikke for-

ventedes at deltage i arbejdet, men at disse ”underordnede underof-

ficerer” godt kunne give en hånd med. 

 

8.12.3. Bøsseskytter og artilleridrenge 

Artilleriunderofficererne havde en gruppe bøsseskytter og artilleri-

drenge under deres kommando. Disse er ikke nævnt i særskilte pa-

ragraffer i Søkrigsartiklerne af 1752, men nævnes i Søkrigsartiklernes 

Formular No. 1 (Skytrullen). Deres egenskaber og færdigheder er 

beskrevet i Krigsartiklerne for Landtjenesten ved Søetaten. En bøsse-

skytte skulle kunne begå sig med tovværk, være rutineret i kanonek-

sercits og desuden kunne håndtere krudt, hvilket bl.a. indebar, at 

han skulle kunne sy kardussække sammen. Desuden skulle han 

håndtere, betjene og rengøre skibets håndskydevåben.679 Når skibet 

var i kamp skulle hovedparten af bøsseskytterne fungere som ka-

nonkommandører med ansvar for affyringen og manøvreringen med 

den enkelte kanon. Der var ikke tilstrækkelig mange bøsseskytter 

med om bord til, at der kunne være en per kanon, men da det i langt 

de fleste tilfælde kun ville være nødvendigt at bemande kanonerne i 

den ene af skibets bredsider, var det tilstrækkeligt, at der var nok til 

at kommandere over halvdelen af skibets kanoner. På et 50-

kanonersskib som DITMARSKEN var det i Søkrigsartiklerne stipule-

                                                           
677  Frantzen 1988, Bilag 8, s. 218. 
678  KALTS 1756 § 286. 
679  Ibid. § 289. 
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ret, at der skulle være 29 bøsseskytter om bord.680 I de konkrete be-

mandingsreglementer for 1756 og 1757 var der kun hhv. 22 og 27 

bøsseskytter.681 Imidlertid har det i DITMARSKENS Ordreprotokol 

kun været muligt at identificere 13 bøsseskytter, hvilket kan indike-

re, at der var mangel på denne mandskabsgruppe. 

Om bord var bøsseskytterne ikke udelukkende beskæftiget ved 

kanonerne, men deltog også i andet skibsarbejde sammen med den 

øvrige besætning. Af præsten Tops dagbog fremgår det eksempelvis, 

at bøsseskytten Svend Bendsen på middelhavstogtet i 1758 faldt over 

bord fra storråen, hvor han havde deltaget i arbejdet med at beslå 

sejlet.682 Bøsseskytterne anvendtes også som skildvagter og udkig, 

hvilket var en rationel måde at udnytte disse folks arbejdskraft, da 

de ikke som artillerister var lige så gode søfolk som matroserne, og 

der ud over evt. vagtskud og salutter ikke var behov for kanonbetje-

ning. Det var bl.a. disse folk der varetog det vigtige opsyn med ski-

bets ild.683 Under bakken i forskibet fandtes altid brændende ild i 

luntevageren. Denne bevogtedes af en bøsseskytte ligesom ”Naar 

der Bages, eller ved Tractering er meget stoer Ild paa Cabyssen, 

maae en Constabels Math og nogle Bøsse Skiøtter have opsigt der 

ved”.684  Her stod disse parat med en håndsprøjte. Også under skan-

sen var en bøsseskytte posteret, som bl.a. skulle passe på ilden i den 

lanterne, der var ophængt der.685 

                                                           
680  SKA 1752 Formular No. 1, Skytrulle. 
681  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, DITMARSKEN 1757., Be-

mandingsreglement i Kommandoprotokol og Justitsprotokol, RA. 
682  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, ISLAND 1758, Tops dag-

bog for 16. januar 1758. 
683  KB, Schiøn 45, 4o, s. 2396. 
684  Ibid. s. 2396. 
685  Ibid. s. 2394f. 
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8.13. Bådsmandsgruppen 

Bådsmændene havde det overordnede ansvar for arbejdet på dækket 

og i rigningen. Det medførte et omfattende regnskabsarbejde for at 

holde rede på alle de materialer, der udleveredes til forskellige for-

mål. Samtidig skulle de være blandt ”de dueligste Matroser”.686 

Denne gruppe lå i den øverste ende af lønskalaen blandt underof-

ficererne. Der blev givet tillæg for regnskabsføring, og tjenesten løn-

nedes forholdsvis bedre alt afhængigt af skibenes størrelse og båds-

mændenes og skibmændenes anciennitet. 

 

8.13.1. Højbådsmanden 

Den øverstbefalende i bådsmandsgruppen var højbådsmanden. 

Selvom han altså havde en administrativ funktion, havde han også 

en vigtig funktion som praktisk arbejdsleder:687 

”Han skal desuden til Skibs tage sig alt Arbejdet an, som skeer paa 

Dækket og i Vejret, og indhente Befaling fra Officiererne om hvad 

som først skal foretages, og saa sætte Folkene til Verks. Til den Ende 

skal han være den første oppe om Morgenen, heele Dagen ved Ar-

bejdet, og den sidste oppe om Aftenen”. 

Til at hjælpe sig med at holde styr på det store bådsmandsforråd, 

der opbevaredes i et særligt lagerrum kaldet hellegattet, havde høj-

bådsmanden et par ”Hellegats Gaster”, som skulle være ”skikkelige 

og ædruelige”.688 Disse gaster holdt øje med forbruget, efterhånden 

som togtet skred frem. Under sig havde de en gast, der omtaltes som 

”skabmanden”, der stod for den praktiske uddeling af de redskaber, 

der dagligt udleveredes til mandskabets brug, og som opbevaredes i 

                                                           
686  Harboe 1839 s. 36. 
687  SKA 1752 § 428. 
688  Ibid. § 411. 
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et særligt skab under bakken.689 Til regnskabsførelsen havde båds-

manden også en ”Dreng, der kan reigne og skrive”.690 Drengen gen-

findes i en kommentar til løntabellen fra 1770, hvor det anføres, at 

der i højbådsmændenes tillæg for regnskab var indregnet ” den ene 

Rigsdaler som maanedlig gotgiøres paa en Dreng der kan skrive”.691 

Denne dreng blev formodentlig fundet blandt rugdrengene fra Hol-

mens divisioner, som havde gået i Holmens Drengeskole. Peter 

Schiønning skrev i sine strøtanker yderst positivt om bådsmændenes 

og deres drenges regnskabsføring:692 

en Baads Mand som undertiiden ikke selv k[an]d skrive, med sin 

dreng forretter ald dette bedre og ordentligere end det tilforn blev 

forrettet da der var forvaltere, Drengen er h[an]ds Bogholder, Fuld-

mægtig, Secretaire og exspederer aldting under h[an]ds opsigt 

Såvel håndværkergruppen som artilleristerne og bådsmændene 

førte regnskab over deres forbrug i såkaldte ”Forbrugelsesjournaler”. 

Tilsyneladende er sådanne journaler ikke bevaret i Søetatens Arkiv, 

men de har været ført, hvilket blandt andet fremgår af Peter Schiøn-

nings dagbog, hvor han ved et togt med DOCQUEN i 1758 nævner, 

at han dagligt attesterede ”Baadsmandens, Tømmer-Mandens, Arke-

limesterens, Bødkerens etc. Forbrugelsesjournaler”.693 

 

8.13.2. Bådsmænd og bådsmandsmather 

Under sin kommando havde højbådsmanden en gruppe bestående 

af bådsmænd, bådsmandsmather, en eller to skibmænd og skib-

mandsmather. Det var kun på de største skibe, at der fandtes en høj-

                                                           
689  Koefoed, Dansk Søe-Ordbog, ordbogsdel s. 141. 
690  SKA 1752 § 411. 
691  KB, NKS 782, 4o, s. 136. 
692  KB, Schiøn. 57. 4o s. 144-46. 
693  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 24. august 1758. 
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bådsmand. En almindelig bådsmand udfyldte hans plads på et min-

dre skib, og på et helt lille fartøj kunne arbejdet udføres af en 

bådsmandsmath. 

En central kilde til skibets materielle kulturhistorie er bådsman-

dens inventarium.694 Her ses, at han stod til ansvar for en omfattende 

del af skibets inventar lige fra de helt store genstande som eksem-

pelvis skibets ankre til skibets stole og bådshager og bordklokken i 

kahytten og de fem hønsehuse, der eksempelvis var med om bord på 

et 50-kanoners orlogsskib. At bådsmændene var betroet et stort an-

svar ses også af, at det i forbindelse med skibenes ekvipering var 

skibets bådsmænd, der blev sendt til ekvipagemesteren for at hente 

skibets inventar – altså uden at der var en officer til stede.695 

Om bord på et 50-kanoners skib som DITMARSKEN skulle der 

iflg. reglementet være en højbådsmand, en bådsmand og hhv. to 

bådsmandsmather og skibmænd. Blandt besætningen er der ikke 

identificeret nogen bådsmænd på togtet i 1757, men højbådsmanden 

hed Johan Petter, og havde gjort sig fortjent til at modtage et tillæg 

for regnskabsførelsen på otte rigsdaler.696 Johan Petter var iflg. 4. 

Divisions præsentationsbog i 1757 43 år gammel og fra København, 

han havde desuden livstidskontrakt.697 Bådsmændene havde fire 

bådsmandsmather (hvoraf den ene fungerede som skibmand), så her 

                                                           
694  KB, NKS 4494, 4o opslag 27ff. Et tilsvarende reglement for linieskibet 

HOLSTEN i 1780 er gengivet i Frantzen 1988 s. 191ff. 
695  KB, Schiøn. 9, 4o journal for januar måned 1759 diverse datoer. 
696  RA 515, Holmens Chef (Søetaten) Standretssager for 1757: Fortegnelse 

paa de Høybaadsmænd, som nu staar for Regnskab med Orlog Skibene i 

Flaaden og hvad en hver efter min Underdanige formeening bør at nyde 

i Duceur for jndeværende Aar 1757. Dateret 3. december 1757. 
697  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Præsentationsbøger 

for 4. Divisions mandskab. 
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udførte matherne egentligt bådsmandsarbejde. Til at hjælpe sig med 

at udføre bådsmandsarbejdet rådede højbådsmanden over et antal 

menige matroser, som skulle være ”Af de bædste Folk i Skibet”.698 

Antallet var afhængigt af skibets størrelse. På et 50-kanoners skib 

som DITMARSKEN var det tilmålte antal to bakkers mandskab – ca. 

16 folk.  

 

8.13.3. Skibmænd og skibmandsmather 

”I Skibmands-Bakken komme stærke Folk, da de skulle arbeide med 

Tougene og Lasten”, sådan skrev kaptajn Harboe i sin Marine-

Ordbog i 1839, der er ikke nogen tvivl om, at dette også ville have 

beskrevet en 1700-talsvirkelighed. Der kunne være en eller to skib-

mænd om bord. Deres opgaver var efter bådsmandens anvisning at 

sørge dels for lastens stuvning, dels tilse tovværkets tilstand og repa-

rere det beskadigede tovværk. Skibmænd var specialiserede, så den 

ene skibmand ”last-skibmanden” tog sig af lastens stuvning og regn-

skab, og den anden ”kabelrumsskibmanden” tog sig af ankertovene 

og øvrige kabler.699 Disse vigtige opgaver blev udført med hjælp fra 

folkene fra en bakke, som skibmanden selv valgte. Han havde i øv-

rigt også en assistent, en skibmandsmath. Om bord på DITMAR-

SKEN var der to skibmænd på togtet i 1757, dels Jørgen Mengel (nr. 

3 i 1. Divisions 8. Compagni), dels bådsmandsmath Anders Hansen 

Grøngaard (nr. 4 i 2. Divisions 1. Compagni).  

8.14. Kvartermestrene 

Skibets kvartermestre havde en helt særlig status. Ovenfor har vi 

ganske vist set, at bådsmanden satte folkene i arbejde. Men den dag-

                                                           
698  SKA 1752 § 430. 
699  Georg Albrecht Koefoed, Dansk Søe-Ordbog, ordbogsdel s. 142f. 
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lige, direkte kontakt med det menige mandskab blev forestået af 

kvartermestrene. En kvartermesters overordnede opgaver blev be-

skrevet i søkrigsartiklerne: 

”Han skal blandt meenige Mand holde Orden og Skik, paa-agte, at 

alt det, som derom er anordned, efterleves, med Kærlighed see at 

vedligeholde og stifte Eenighed og Rolighed, med Aarvaagenhed, 

Alvorlighed og Drift hindre alle Forseelser og Misshandlinger, uden 

Frygt for nogens Vrede og Had i Forvisning om Handhævelse melde 

det for den Vagthavende Officier, og i alle Ting stræbe selv ved hans 

Commando og gode Opførsel at vinde Chefens og Officierernes Yn-

dest.”700 

Der var med andre ord tale om centralt placerede underofficerer. 

De inddelte f.eks. besætningen i bakker og fordelte folkene til de 

forskellige arbejdsopgaver. Fordelingen skulle baseres på ”Søe-

mands Skjønsomhed”, hvilket fordrede, at de havde kendskab til 

folkenes kyndighed og befarenhed.701 Det giver sig selv, at kvarter-

mestre derfor også var erfarne sømænd af en vis alder. Af mand-

skabslisterne over 4. Division fremgår det, at de fire kvartermestre 

var mellem 55 og 60 år gamle – den gennemsnitlige alder for de to 

undersøgte kompagnier var 28 år.702 Det var også kvartermesteren 

som førte tilsyn med, at der var ro under dæk, og at de posterede 

skildvagter var årvågne, og at lyset i de ophængte lanterner ikke 

gjorde skade.703  

                                                           
700  SKA 1752 § 461. 
701  Ibid. § 468. 
702  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Præsentationsbøger 

for 4. Divisions Mandskab, 1. og 2. Compagni er undersøgt. 
703  SKA 1752 § 471. 
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Lønmæssigt hørte kvartermestrene til i den lavere del af hierarkiet 

blandt underofficerer og håndværkere. De modtog en løn, der lå 

under de fleste håndværkeres og kun lidt mere end en helbefaren 

matros.704 

Den vagthavende kvartermester stod for afstraffelser.705 Før indfø-

relsen af de nye Søkrigsartikler i 1752 var straffe overladt til en ”pro-

fos”, men ved revisionen af søkrigsartiklerne foreslog Søetatens le-

der, Frederik Danneskiold-Samsøe, Søkrigsartikelskommissionen, at 

profossen fremover skulle omtales som ”Justice-Qvarteer Mester”, 

fordi ordet profos var belastet.706 Ved at give denne upopulære em-

bedsmand en ny titel kunne han ”undgaae Foragt og faa nogen 

Authoritet”.707  

Om bord på hvert skib var der flere kvartermestre. I DITMAR-

SKENS bemandingsreglement for hhv. 1756 og 1757 var der hhv. fire 

og seks kvartermestre. Imidlertid har det kun i den rekonstruerede 

mandskabsliste været muligt at identificere to. Den ene kan identifi-

ceres ud fra sit nummer, nemlig Søren Henrichsen, der havde nr. 6 i 

1. Divisions 8. Kompagni, og kvartermestrene havde altid nr. 5 eller 

6 i hvert kompagni. Mandskabslisten er komplet, og hvis der havde 

været andre med om bord, der havde rang af kvartermester ved 

deres kompagni på Holmen, ville de kunne identificeres ud fra deres 

nummer. Men det betyder ikke, at der ikke var flere kvartermestre – 

disse har blot været udvalgt blandt de øvrige matroser. Det ses af, at 

en af de øvrige kvartermestre om bord på togtet i 1757 var så uheldig 

at dø den 4. oktober. Derfor står hans navn og rang i DITMARSKENs 

                                                           
704  KB, NKS 782, 4o, s. 133. 
705  SKA 1752 § 482. 
706  RA, Admiralitetet (Søetaten), Søkrigsartikelskommissionens protokol (7. 

maj 1741) s. 23 og 24. 
707  Ibid. s. 23. 
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justitsprotokol sammen med opgørelsen over hans efterladte ejende-

le.708 Det var Johan Gissel, som havde nr. 26 i 2. Divisions 8. Kom-

pagni. At særligt kvalificerede matroser på denne måde kunne ud-

nævnes til kvartermestre, ses også af, at Peter Schiønning i sine 

”Strøtanker” nævner en matros med særlige evner for lederskab, 

som han gerne ville udnævne til ”Sæt-Qvarteermester”.709 Af en un-

dersøgelse af senere togter fremgår det, at det omkring år 1800 ikke 

var ualmindeligt at rekruttere kvartermestre blandt det enrollerede 

mandskab.710 

 

8.14.1. Chalupsekvipagen 

Som en særlig opgave havde kvartermesteren tilsynet med og kom-

mandoen over fartøjets chalup. I den forbindelse anførtes det i Sø-

krigsartiklerne, at han skulle exercere roerne, så de kunne ro smukt 

og i øvrigt sørge for, at de opførte sig ordentligt i fartøjet, også når 

der ikke var officerer om bord.711 Det er klart, at det var en særlig 

tillidspost, for roerne var den eneste gruppe, som jævnligt forlod 

skibet og dermed officerernes direkte opsyn. I Søkrigsartiklerne 

nævnes derimod intet om det helt særlige forhold, at chaluproerne 

og kvartermesteren fungerede som skibschefens ekvipage med en 

anden uniform end den øvrige besætning, når han blev roet til og fra 

land eller andre skibe. Det er ikke overraskende, at officerer, der lod 

sig transportere i land eller over til andre skibe, ikke ønskede at lade 

sig se med uordentligt klædte matroser ved årerne. At kvartermeste-

                                                           
708  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, DITMARSKEN 1757, ju-

stitsprotokol s. 53. 
709  KB, Schiøn. 84, 4o, Adskillige tanker fra 1751-1759, s. 4880. 
710  Borring 1998 s. 31 
711  SKA 1752 § 479. 
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ren ikke altid levede op til idealet i Søkrigsartiklernes § 461 fremgår 

af historien om den druknede kvartermester Ole Jacobsen, der i 1770 

i fuldskab faldt over bord fra Peter Schiønnings chalup.712 

8.15. Håndværkergruppen 

Om bord på skibene fandtes der også en række specialister, der løste 

de basale praktiske opgaver, der var en forudsætning for, at skibet 

kunne sejle og fungere som kampenhed. De stod for vedligehold af 

skrog og rig og tilsynet med sejl, håndgeværer, tønder og bødker-

gods. I Søkrigsartiklerne omtaltes disse specialister i nedenstående 

rækkefølge: 

 

- Overtømmermanden 

- Tømmermanden 

- Sejllæggeren 

- Bøssesmeden eller korporalen 

- Bødkeren 

 

Håndværkerrne var specialister, og en overtømmermester af 1. klas-

se var næsten lige så vellønnet som en overarkelimester.713 

 

8.15.1. Overtømmermanden og tømmermanden 

Overtømmermanden og under ham tømmermanden forrettede den 

livsnødvendige tjeneste med at holde skibet tæt og i sejlbar stand.714 

Det vil sige, at såvel skrog som master og ræer var hans ansvar. Det 

var en betroet post, som blandt andet fordrede, at tømmermanden 

                                                           
712  Seerup 2004. 
713  KB, NKS 782, 4o, s. 133-35. SE Bilag 1. 
714  SKA 1752 Tit. XLVII. 
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kunne tie stille med visse problemer. Hvis skibet eksempelvis var 

læk, skulle han orientere skibets chef i fortrolighed.715 Der var ingen 

grund til at vække uro blandt mandskabet. Alle sager om lækage og 

pumpning af de ofte notorisk utætte skibe, sorterede under ham. I 

kamp var det også ham og hans mænd, der skulle sørge for at tætne 

eventuelle skudhuller under selve slaget. 

I Søkrigsartiklerne omtales kun ”Over-Tømmermanden” og 

”Tømmermanden”, men af skytrullen i Søkrigsartiklernes Formular 

No. 1 fremgår det, at der kunne være flere tømrere på de større skibe 

– op til seks om bord på et 90-kanoners skib. På DITMARSKEN var 

der i 1757 fire tømmermænd, en overtømmermand og 2., 3. og 4. 

tømmermand fra hver deres håndværkerkompagni på Holmen. Un-

dervejs på togtet døde en af dem, 3. tømmermanden Peder Hansen 

Feveile, hvis efterladte gods blev registreret. Af registreringen frem-

går det, at han ud over bl.a. en ny og en gammel, blå munderingskjol 

havde et omfattende sortiment af værktøj med sig om bord. Feveiles 

værktøj blev ikke bortauktioneret, som det ellers var almindeligt 

med søfolkenes ejendele i tilfælde af dødsfald til søs, men gik for-

mentlig i arv til en søn eller lignende. Værktøjet var tømrerens priva-

te ejendom, og skibet havde ikke en egen beholdning af værktøj, 

hvilket fremgår af, at der i skibstømmermandens inventarium ikke 

figurerer værktøj. Det regnede man altså med, at den enkelte tøm-

mermand selv medbragte, selvom det ikke eksplicit fremgår af Sø-

krigsartiklerne. 

Skibstømrere kunne være ganske velhavende i forhold til det øvri-

ge menige mandskab. Det fremgår bl.a. af opgørelsen over orlogs-

skibet ISLANDs 2. tømmermand Lars Michelsens efterladenskab i 

                                                           
715  Ibid. § 491. 
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justitsprotokollen fra togtet til Middelhavet 1757-58.716 Hans ejendele 

blev bortauktioneret om bord, og den samlede indtægt ved auktio-

nen løb op i 60 rigsdaler og fem mark. Det svarede til mere end et 

halvt års løn for en overtømmermester eller et års løn for en helbefa-

ren matros til søs. 

 

8.15.2. Sejllæggeren 

Sejllæggeren omtaltes ofte som sejlmageren.717 DITMARSKENs sejl-

lægger hed Michael Hansen og var tilsyneladende ikke fra en af 

Holmens Divisioner. Hansen havde den vigtige opgave dels at tilse 

de sejl, der var opsat i ræerne, så de kunne repareres, når det var 

nødvendigt, dels føre tilsyn med de ekstra sejl, der opbevaredes i 

sejlkøjen.718 Det ville være katastrofalt, hvis disse sejl lå og rådnede 

eller blev ødelagt af utøj, og Hansen måtte derfor en gang månedligt 

bringe DITMARSKENs sejl på dæk for at lufte og efterse dem. Hans 

materiel var stipuleret i skibenes inventarreglement fra 1750.719 Her 

ses det, at han ikke kun havde ansvar for skibets sejl, men også flag-

kisten med de mange forskellige flag, vimpler, standere med videre, 

som skulle bruges om bord. Han stod også for skanseklæderne, altså 

de presenninger, der opsattes som solafskærmning langs skibssiden, 

ligesom han også havde opsyn med skibets kulsejl, der var vigtige 

for ventilationen under dæk.720 En anden vigtig funktion var at føre 

tilsyn med de forskellige kraver af sejldug, der sad ved pumper og 

                                                           
716  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler,, ISLAND 1757-58. 
717  SKA 1752 Tit. XLIX, se også hans inventarreglement, KB, NKS 4494, 4o 

opslag 33ff. 
718  SKA 1752 § 498. 
719  KB, NKS 4494, 4o opslag 33ff. Se også Seerup 2009. 
720  Pade, Erling, Kulsejlet og andre ældre ventilationssystemer – en kulturhisto-

risk skitse, Kbh. 1972. 
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master. Alt dette skulle han stå til regnskab for i en særlig journal.721 

Ifølge G.A. Koefoeds søordbog fra slutningen af 1700-tallet, var sejl-

læggerne også kompasmagere og stod for vedligeholdelse af disse 

vigtige instrumenter, samt timeglas, lod og logliner.722  

 

8.15.3. Bøssesmeden 

Bøssesmedens opgave var at vedligeholde skibets ”Haand-Gevær”, 

altså musketter, pistoler og huggerter.723 Det var en udfordring at 

holde stålet frit for rust i det fugtig-salte miljø om bord, så han skulle 

jævnligt smøre våbnene. Bøssesmeden, som også omtaltes som 

”Corporalen” stod under over-arkelimesterens kommando. Om bord 

på de største orlogsskibe kunne der være flere bøssesmede, men på 

DITMARSKEN var der i 1757 kun én, nemlig Friderich Christen, som 

kom fra 7. Kompagni i 3. Division på Holmen. Bøssesmeden havde 

et værksted med alt det udstyr, han skulle bruge til arbejdet med 

våbnene - korporalsgodset.724 Dette rum var placeret agterst i skibet 

under arkeliet og kaldtes ”Dørken”.725 Her kunne Christen arbejde 

med vedligeholdelsen af de 80 flintemusketter, 80 pistoler, 80 hug-

gerter og 80 entrebiler, såvel som de 50 halve piker, der efter regle-

mentet skulle være på et 50-kanoners orlogsskib.726 Til sin rådighed 

havde Christen et rigt udvalg af håndværktøj, bestående af forskelli-

                                                           
721  SKA 1752 § 503. 
722  Georg Albrecht Koefoed, Dansk Søe-Ordbog, ordbogsdel s. 138. 
723  SKA 1752 § 504-508. 
724  Frantzen 1988 s. 80. 
725  Marcussens maritime ordliste: 

http://www.jmarcussen.dk/maritim/lex/d03ord.html#dørk. 
726  KB, NKS 782, 4o,”Reglement for Skarp og Haandgevæhr” s. 120 og KB, 

NKS 4494, 4o, ”Skibenes Inventarium” opslag 130. 

http://www.jmarcussen.dk/maritim/lex/d03ord.html#dørk
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ge file, raspe, tænger, hamre og bor.727 Han havde sågar en lille esse 

med blæsebælg og to tønder stenkul til mindre smedeopgaver. 

 

8.15.4. Bødkeren 

DITMARSKENs bødker hed Jens Christensen. Om ham ved vi ikke 

andet, end hvad han hed, men hans opgaver og pligter kan beskrives 

ganske nøje ud fra bl.a. Søkrigsartiklernes paragraffer. Han skulle 

sørge for, at de mange tønder med deres indhold af især kødvarer og 

øl blev rengjort, når de var tomme.728 I Søkrigsartiklerne nævnes kun 

” Kjød- Fleske- og Øll-Fadene”. Det kan undre, at eksempelvis vand-

fade og tønder med tørvarer som f.eks. beskøjter og gryn, ikke næv-

nes. Man kan skønne, at det især var kød- og ølfade, der behøvede 

ekstra grundig rensning for at kunne genbruges. I vraget af fregatten 

LOSSEN blev fundet en meget rig variation af tønder i forskellige 

størrelser, som vidner om, at bødkeren i hvert fald om bord på den-

ne fregat havde et større sortiment at holde rede på.729 

Friderich von Haven hæftede sig ved, hvordan vandet rådnede i 

tønderne om bord på orlogsskibet GRØNLAND.730 Han mente, at 

vandtønderne blev behandlet uforsvarligt, og at de blev fyldt af 

ukyndige matroser, mens de kadetter eller officerer, der skulle holde 

dem under opsyn gik på kaffehus! Von Haven påstod, at tønder blev 

fyldt uden at skelne, om det var kød- eller vandtønder, og tønderne 

var ifølge ham ikke mærket efter deres formål. Det skal siges, at von 

Havens indtryk af livet til søs var mærket af, at han døjede med sø-

syge, og han havde ikke meget godt at sige om sørejsen.  

                                                           
727  KB, NKS 4494, 4o, opslag 131. 
728  SKA 1752 § 509-519. 
729  Molaug 1983 s. 170f. 
730  Haslund 2006, s. 71f. 
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Fælles for de ovennævnte specialister i håndværkergruppen var, at 

de stod til ansvar for deres overordnede. Dels over for en officer i 

tilfældet med over-tømmermanden, dels over for underofficerer – 

bøssesmeden over for overarkelimesteren, sejllæggeren over for høj-

bådsmanden, bødkeren over for proviantskriveren. De skulle føre 

journal over deres forbrug af materialer, og disse protokoller skulle 

daglig attesteres af den overordnede officer eller underofficer og en 

gang ugentligt af skibets chef. Det antyder at håndværkerne har 

skullet kunne læse, skrive og regne på et ganske højt niveau. Dog 

hedder det eksplicit i overtømmermandens instruks i Søkrigsartik-

lerne, at hans regnskab skal føres af cahyt-skriveren.731 

 

8.15.5. Øvrige håndværkere  

Der var også håndværkere om bord, som ikke omtaltes i Søkrigsar-

tiklerne. Ved en undersøgelse af opgørelser over efterladte ejendele 

fra afdøde søfolk om bord på fregatten DITMARSKEN i 1757 kunne 

der blandt andet identificeres en skomager.732 Det var ikke lovfæstet i 

søkrigsartiklerne, at der skulle være en sådan om bord, men den 

enrollerede matros Peder Jørgensens efterladte ejendele peger tyde-

ligt på, at han fungerede som skomager om bord. Hans værktøj blev 

da også solgt til bl.a. en mand ved navn ”Sadelmager”, som formo-

dentlig var bekendt med læderarbejde og kunne overtage forretnin-

gen. Med ca. 350 par fødder om bord, har der været arbejde til mere 

end en skomager, men det var tilsyneladende ikke nogen lukrativ 

geschæft, for Peder Jørgensen efterlod sig kun ejendele til en værdi 

af 2 rigsdaler, 4 mark, 12 skilling. I fregatten LOSSENs vrag fandtes 

                                                           
731  SKA 1752 § 426. 
732  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, DITMARSKEN 1757. 
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også spor af skomagerhåndværk i form af bl.a. skolæster. 733 I justits-

protokollen fra linjeskibet JULIANE MARIE i 1756 findes en opgø-

relse over mureren Johan Meyers efterladte ejendele, som bl.a. inde-

holdt murerskeer, murerhammer og kalkekost.734 I løntabellen fra 

1770 optræder murermestersvenden sammen med en glarmester-

svend og en malersvend, og på flagskibe kunne man sågar have en 

bogtrykkersvend.  

 

8.16. Skibskokke, hovmester og tjenere 

Kokkens funktion var helt central om bord. Mandskabet skulle dag-

ligt bespises, og fødevarernes mængde og beskaffenhed havde cen-

tral betydning for både sundhed og moral blandt besætningen. Kok-

ken indgik i en gruppe af besætningen, der stod for mad og betje-

ning. Lønmæssigt hørte gruppen til blandt den lavere lønnede del af 

underofficererne og betjenterne. De havde en løn, der kunne sam-

menlignes med kvartermestrenes og håndværkere i mellemste løn-

klasse.735 

 

8.16.1. Skibskokken, koksmather og plyndergreven 

Ligesom med specialisterne i håndværkergruppen blev det indskær-

pet, at der blev holdt nøje øje med kokkens forbrug. Han stod til 

ansvar for højbådsmanden, hvad angik mængden af udleveret mate-

riel og skulle kvittere for det. Og ved selve udleveringen af maden 

skulle der være en officer til stede for at kontrollere, at folkene fik 

det, de havde ret til ifølge kostreglementet. Udleveringen af maden 

foregik på den måde, at proviantskriveren udmålte og udvejede 

                                                           
733  Molaug 1983 s. 219. 
734  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, JULIANE MARIE 1756. 
735  KB, NKS 782, 4o, s. 133ff. 
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maden til kokken, som derefter tilberedte den.736 Kokken skulle sør-

ge for, at der var mad ved middagstid kl. 11 og om aftenen kl. 5 eller 

6.737 Søkrigsartiklerne nævner ikke, at kokken skulle deltage i udde-

lingen af morgenmad, og det kan formodes, at han ikke var med til 

denne opgave, som jo heller ikke omfattede kogt eller på anden må-

de tilberedt mad men blot brændevin, brød og øl.738 

Kokken var formodentlig oftest ikke selv i stand til at læse, skrive 

eller regne på et særligt højt niveau, så når der i Søkrigsartiklerne 

stod, at der både skulle være en underofficer og skibsproviantskrive-

ren til stede ved udleveringen af proviant, har det lige så meget væ-

ret en sikkerhed for kokken, at han ikke blev snydt med mængden af 

udleverede fødevarer, hvilket har været en reel mulighed, da skibs-

proviantskriveren havde en personlig interesse i at forbruge så lidt 

som muligt af skibets beholdning.739 Der var desuden indlagt en 

ekstra kontrol, idet den officielle spisetakst skulle være ophængt på 

mesanmasten, der fungerede som en slags opslagstavle.740  

Ud over at kokken skulle sørge for, at maden ikke blev kogt for 

meget ”at Kraften af Kiødet ikke bortkaager”, skulle han sørge for at 

bevare overskydende fedt, som, hvis det ikke egnede sig til menne-

skeføde, skulle bevares ”til Skibets Fornødenhed”, altså til indfedt-

ning eller til brug som smøremiddel, etc. Madresterne samledes 

øjensynligt i en ”slunge-balje” – også med henblik på at fodre med-

bragte husdyr. Ved linjeskibet ISLANDs togt til Middelhavet i 1761 

                                                           
736  SKA 1752 § 250 og 521. 
737  Ibid. § 524. 
738  Se Søe-Spise-Taxt af 8. Januarii 1752 og den 28 Martii 1794, fra: 

http://www.bruzelius.info/nautica/Provisions/Soe-Spise-

Taxt(1752).html. 
739  SKA 1752 § 521. 
740  Ibid. § 307. 

http://www.bruzelius.info/nautica/Provisions/Soe-Spise-Taxt(1752).html
http://www.bruzelius.info/nautica/Provisions/Soe-Spise-Taxt(1752).html
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skrev løjtnanten Winterfeldt i sin dagbog, at han så drengene i Valet-

tas havn på Malta  

”<som tog til takke med Grød der var bleven til overs fra Maaltii-

derne og var kastet hen i Slunge=Ballen til Sviinene, og fÿldte deris 

Huer fulde deraf.”741 

Kokken skulle være forsigtig og økonomisk med forbruget af 

brænde, og han skulle også sørge for, at kedler og bakker blev grun-

digt rengjort efter brug.742 Det er bemærkelsesværdigt, at arbejdet 

med at vaske bakkerne op ikke blev betroet til mandskabet. Det har 

givetvis været befordrende for renligheden, men til gengæld betydet 

meget ekstra arbejde for kokken og hans koksmather. I øvrigt næv-

nes intet om, at kokken skulle være god til at lave mad. 

Der var mange andre udfordringer end at få maden til at smage, 

eksempelvis når det var hårdt vejr, og det ikke var forsvarligt at koge 

vand under dæk. I den situation måtte mandskabet nøjes med kold 

mad. I september 1754 skrev Peter Schiønning, hvordan en storm 

hindrede madlavningen: ”Folkene fik Smør og Brød saasom Kokken 

for svære Styrtninger og Overhalinger ikke kunne koge.”743 I det 

daglige var der også nok at gøre. Madlavningen omfattede ikke kun 

at tillave og tilsmage maden, så den var klar til skafning. Madvarer-

nes konservering med salt gjorde, at det var nødvendigt at udvande 

– ferske – maden i god tid før tilberedningen, da den ellers ville være 

uspiselig. Til det formål var der opstillet ”Ferske-Ballier” på dækket, 

hvor kødet blev udvandet i havvand, som ganske vist også var salt, 

                                                           
741  MAB, Winterfeldts dagbog for 1761 s. 762. 
742  SKA 1752 § 525. 
743  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 9. september 1754. 
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men det var vigtigt at spare på de sparsomme beholdninger af fersk-

vand. Baljerne blev sikret med lås og var bevogtet af en skildvagt.744  

Arbejdsforholdene for kokken var forskellige fra skib til skib, men i 

løbet af 1700-tallet forbedredes kabysfaciliteterne væsentligt. I første 

halvdel af århundredet klarede man sig med murede kabysser, op-

stillet i skibets lastrum, men i 1732 søsattes det første skib, der havde 

en moderne jernkabys opstillet på øverste batteridæk.745 De ældre 

murede kabysser var tunge og slog let revner ved skibets bevægelser 

i søen, hvorfor de måtte placeres så langt nede i skibet som muligt, 

for at sikre stabilitet. De nye jernkabysser blev placeret forrest på 

batteridækket, hvor mandskabet kunne nyde varmen, og hvor ma-

den ikke skulle bæres så langt til skafningen, som fandt sted mellem 

kanonerne eller på øverste dæk.746  

Der skulle tilberedes store mængder mad på skibene, på 90-

kanoners-skibe rummede kedlerne 1051 liter. Kokken rådede over en 

række køkkenredskaber, der ifølge reglementet var en del af skibets 

inventar. Om bord på DITMARSKEN er der i listen over besætnin-

gen i 1757 fundet tre kokke, dels en ”Kok” ved navn Niels Jensen, 

som kom fra 3. Divisions 5. Kompagni, dels to ”Skibs-Kokke” ved 

navn Hans Jørgen fra 4. Kompagni, nr. 32 og Friderich Christian, 

som tilsyneladende ikke kom fra Holmens divisioner. Formodentlig 

var Niels Jensen den egentlige kok og de andre hans mather. Der 

skulle være tre mather, men den sidste er ikke identificeret i besæt-

ningslisten. Det er i øvrigt værd at bemærke, at de to af kokkene var 

helbefarne matroser fra Holmens divisioner, hvilket viser, at man 

ikke overlod denne vigtige funktion til tilfældigt indkaldte enrolle-

                                                           
744  SKA 1752 § 522 og 529. 
745  Garde 1835 bd. 3 s. 196. 
746  Frantzen 1988 s. 43-48 og  
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rede. Til deres rådighed havde kokkene en kedel, der rummede en 

tønde (131,40 liter) vand til at koge i. Dertil tre gryder, der rummede 

hhv. 6, 4 og 1 potter (á 0,97 liter) hver. Herudover kom to indmurede 

kedler på 3,5 tønder (463 liter) hver.747  Med hjælp fra de tre 

koksmather skulle kokken dagligt lave mad til besætningens mere 

end 350 mand. Antallet af koksmather afhang af skibets størrelse.  

Maden tilberedtes dels af medbragte tørrede og saltede råvarer, 

dels af kød, mælk og æg fra medbragte levende husdyr. Det var al-

mindeligt i sejlskibstiden, at der blev medbragt levende dyr på dan-

ske orlogsskibe. Det var først og fremmest høns, hvilket fremgår af, 

at der i skibenes inventarreglement var angivet det nøjagtige antal 

hønsehuse, der skulle medbringes – fra otte på et 90-kanoners skib til 

2 på et 18-kanoners skib.748 Ud over høns medbragtes katte, som 

skulle bidrage til at holde bestanden nede blandt de dyr, som altid 

fandtes om bord, men som var absolut uønskede, nemlig rotter.749 

Den ovenfor nævnte ”Slunge-Balje” var beregnet på mad til med-

bragte svin om bord på ISLAND i 1760, som altså må have haft så-

danne om bord. 

Det lader ikke til at have været fast praksis at medbringe andre 

former for kvæg eller får og geder om bord. Der er ikke oplysninger i 

inventarreglementerne, der antyder noget sådant, og heller ikke 

Peter Schiønning omtaler medbragte svin eller lignende. I den fran-

ske og britiske flåde forekom ganske omfattende husdyrhold om 

bord.750 Dette skyldtes formentlig, at man her hyppigere foretog 

langvarige ekspeditioner, mens de fleste danske udkommandoer 

                                                           
747  KB, NKS 4494, 4o opslag 62. 
748  Ibid., opslag 28. 
749  KB, Schiøn. 45, 4o, s. 2722. 
750  Boudriot 1988 bd. 4 s.173 og Rodger 1986 s.70f.  
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blot varede en sommer, og man derfor kunne klare sig med den 

medbragte proviant. Den person, der tog sig af dyreholdet om bord, 

kaldtes ”plyndergreven”.751 Ordbog over det Danske Sprog har refe-

rence til en omtale af plyndergreven fra 1782, hvoraf det fremgår, at 

han primært tog sig af hønsehold:752 ”Den foragtelige Plyndergreve 

paa et Orlogsskib, som duer allene til at foere Hønsene, er dog nyt-

tig, thi der skal ogsaa een til det Arbeide.” Peter Schiønning refererer 

også til plyndergreven som en del af mandskabet i hans tid.753 

En officer kunne tillade sig at være excentrisk. I von Havens rejse-

dagbog fra ekspeditionen til Arabien 1760-63 omtaler han som en 

randbemærkning, hvordan kommandør Fischer før afrejsen tog en 

herreløs hund til sig som maskot for turen.754 Hvor almindeligt fore-

kommende denne type husdyr har været om bord er i dag umuligt 

at sige. Men von Haven omtaler, at også andre officerer havde kæle-

dyr, og nævner både en hund yderligere og en kat.755 Det var blot et 

af de privilegier, der hørte med til at være officer. Et andet var at 

have egen kok og god servering i kahytten. 

 

8.16.2. Kahytskokken, bageren og hovmesteren  

Kokken Niels Jensen måtte dele sin kabys med kollegaen Niels Pe-

dersen, som ikke kom fra et af Holmens kompagnier, men formentlig 

var valgt til denne tjans, fordi han kunne lave velsmagende mad. 

Niels Pedersen var 

nemlig kahytskok, 

                                                           
751  Harboe 1839, s. 479. 
752  ODS, opslag ”Plyndergreve”. 
753  KB, Schiøn. 41. 4o s. 1017. 
754  Haslund 2006 s. 63. 
755  Ibid. s. 64. 

Figur 23: Model af jernkabys indført i 1736., Flådens 

Historiske Modelsamling, Orlogsmuseet. 
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hvilket ville sige, at han lavede mad til officererne og betjenterne. 

Det var formentlig til glæde for ham, at der i kabyssen også fandtes 

de mindre gryder og en bradepande, så man ikke altid behøvede at 

lave mad i de store indmurede kedler. På DITMARSKEN var der i 

1757, hvis man inkluderede hovmesteren og kahytskokken, 16 per-

soner, der kunne spise den bedre mad i kahytten. Det var officererne, 

præsten og de øvrige ”betjenter”. Kahytskokkens opgaver er ikke 

omtalt i Søkrigsartiklerne, men han figurerer i Formular No. 1, 

Skytrullen.  Peter Schiønning omtaler, hvordan han i 1771 havde haft 

en god skibskok, der også fungerede som kahytskok.756 

Der blev også bagt brød om bord på orlogsskibene. Bageren på 

DITMARSKEN i 1757 hed Andreas Jungmann. Eftersom den daglige 

kost for det menige mandskab var ”haardt Brød” – altså beskøjter – 

kan man gå ud fra, at bageren kun bagte brød til kahyttens folk. Han 

havde ikke brug for en math til at hjælpe sig, da det har været be-

grænset, hvor meget brød, der skulle bages. Ligesom kahytskokken 

var Andreas Jungmann ikke fra Holmens Divisioner. Som et kurio-

sum kan bemærkes, at der findes oplysninger om en kahytskok un-

der Store Nordiske Krig ved navn Andres Simonsen Aschenberg, der 

i virkeligheden var en forklædt kvinde, og som sejlede med flåden i 

fire sæsoner uden at blive opdaget.757 

Om bord på DITMARSKEN var der også en hovmester ved navn 

Jens Hansen Tostrup. Hovmesteren omtales heller ikke i Søkrigsar-

tiklerne – ud over i Formular No. 1. Derfor kan hans praktiske funk-

tion ikke fastslås via formelle kilder. Men forskellige steder i Schiøn-

nings dagbøger omtales hovmesteren, og ud fra disse spredte kilder 

kan hans funktion rekonstrueres. I dagbogen omtales et sted, hvor-

                                                           
756  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 2. maj 1771. 
757  Nielsen, Oluf, Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde, Kbh. 1892, s. 57 
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dan hovmesteren havde dækket op til kadetterne.758 Et andet sted 

omtales, hvordan Schiønning overleverede kahyt-tøj og provisioner 

til en ny hovmester.759 Der tegner sig altså et billede af en slags over-

tjener med økonomisk ansvar for kahyttens økonomi – hvad angik 

maden. I moderne tid har hovmestre ansvaret for skibets samlede 

forplejning, men dette var ikke deres funktion i 1700-tallets orlogs-

flåde, idet denne funktion blev varetaget af skibsproviantskriveren. I 

1700-tallet var hovmesterens domæne kahytten og det tilhørende 

spisekammer. På tegninger over skibenes indretning ses dette stir-

rids/spisekammer umiddelbart midtskibs foran kahytten. Her opbe-

varedes kahytsudstyr som service og sølvtøj, og her anrettedes offi-

cerernes madvarer. Kahyttens madvarer opbevaredes i øvrigt sepa-

rat fra resten af skibskosten i ”Capitainens Kielder”.760 

I sin dagbog fra 1748 gengiver Peter Schiønning et digt om hovme-

steren om bord på kadetfregatten VESUVIUS. Det fremgår åbenlyst 

af det lille digt, som søkadetten Reiersen havde ridset ind på en tin-

tallerken med sin gaffel, at hovmesteren stod for kadetternes mad, 

og at det ikke bekom dem vel:761 

 

 

Vi Cadetter vi maae Liide 

Men at alle Folk skal vide 

til slig Kost ey vandt vi er 

 

                                                           
758  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 11. juli 1750. 
759  KB, Schiøn. 11, 4o journal for 25. august 1771. 
760  RA, Søetatens Kort- og Tegningssamling, adskillige dæksplaner og Har-

boe 1839 s. 76, her omtales dette kammer som ”Chefens Kjelder”. 
761  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 2. oktober 1748. 
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Gid at sure Supper kaage 

Ud af Helveds heede Taage 

For vor Kiære Hov Mester 

 

Smørret harsk, vor Ost armeret 

Ald Ting er Hov Mestereret 

Selv han Fandens Mester er. 

 

Ud over at give et indblik i humoren blandt de vordende søofficerer, 

fremgår det også, at der i kadetternes kost indgik ost, og at den blev 

spist af tintallerkner. De menige matroser har nok rystet på hovedet 

ad kadetternes fine fornemmelser. Tintallerkner og ost kunne det 

menige mandskab kun drømme om, da ost ikke var reglementeret, 

og man spiste af træbakker. 

 

8.16.3. Tjenere 

Tjenerne om bord på de større skibe fungerede som oppassere og 

hjælpere for de øverste officerer om bord. Ligesom chaluproere og 

kvartermestre var de iklædt liberi, altså kaptajnens eller skibets per-

sonlige uniform.762 Ifølge reglementet var der på 70-kanoners skibe 

fem tjenere, 60-kanoners fire, 50-kanoner tre og to på større fregatter. 

På DITMARSKEN var der i 1757 det reglementerede antal, mens der 

i 1780 om bord på den 36-kanoners fregat BORNHOLM kun var en 

enkelt tjener, Alexander Magnus, kaptajnen Peter Schiønnings per-

sonlige tjener og hovmester.763 De tre tjenere på DITMARSKEN, 

Hans Jørgen Nielsen, Jens Hansen og Hans Christian, fungerede som 

                                                           
762  KB, Schiøn. 57, 4o, s. 412 ff. Chaluproere og kvartermester ikke at have i 

liberi. 
763  KB, Schiøn. 13, 4o journal for 15. august 1784. 
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opvartere for skibets officerer. Formentlig var det den samme Hans 

Christian, som i 1755 havde været tjener om bord på 50-kanoners 

skibet FYEN i 1755, hvilket antyder, at en tjenerstilling i Søetaten 

kunne strække sig over flere år og ikke var begrænset til et enkelt 

togt. Af og til spiste tjenerne med i kahytten sammen med officerer-

ne, men det lader ikke til at have været reglen.764 

Om bord på flagskibe var hovmesteren ti rigsdaler bedre lønnet 

end på almindelige skibe. Der var på disse skibe også en kammertje-

ner og en taffeldækker, hvilket vidner om at der blev vist hensyn til 

den ombordværende admirals høje rang og status. 

 

8.17. Trompettere, tambourer og paukere 

En afgrænset gruppe blandt det menige mandskab, som formentlig 

har skilt sig lidt ud fra mængden, var trompettere, tambourer og 

paukere. Ingen af de tre grupper eller deres opgaver nævnes ekspli-

cit i Søkrigsartiklerne fra 1752 bortset fra i Formular No. 1 - Skytrul-

len, hvor samtlige om bordværende figurerede. De genfindes dog 

naturligvis i de enkelte skibes bemandingsreglementer og i løntabel-

len fra 1770.  

 

8.17.1. Tambourer og paukere 

På orlogsskibe og fregatter blev der ved udkommandoer medgivet 

en Tambour uanset skibets størrelse. Tambourens opgave var at slå 

”Virbeler” som signal og æresbevisning i forskellige situationer. 

Trommehvirvler skulle slås, når der eksempelvis kom flagmænd 

eller andre fornemme personer om bord på et skib.765  

                                                           
764  SKA 1752 § 315. 
765  Ibid. s. 284ff. 
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Tambourerne havde en tilsvarende funktion på Holmen i land, og i 

Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten ved Søetaten ses det, at tam-

bourerne på det tidspunkt udgjorde et lille selvstændigt kompagni 

med egen kvartermester.766. Her blev de oplært af kvartermesteren i 

blandt andet at vedligeholde trommen og ”i alle slags Tilfælde at 

röre Trommen, og at gjöre de sædvanlige Slagg fermt, og tillige med 

de andre”.767 Imidlertid viser undersøgelsen af mandskabet på DIT-

MARSKEN i 1757, at de to om bordværende tambourer var fra den 

medfølgende soldateske. Soldatesken indbefattede i øvrigt også to 

”Pfeiffer” – altså pibere, som spillede på fløjte. På fregatten BORN-

HOLM i 1780 var den medfølgende tambour fra ”3. Kompagni” på 

Holmen, hvilket kan identificeres som 3. Håndværkerkompagni, 

som omfattede tambourerne.768 Paukere var forbeholdt flagskibe, 

hvor de var en del af det fornemme ceremoniel omkring admiraler 

og kongelige. 

 

8.17.2. Trompettere 

Også trompetterne havde en rolle ved signalering og æresbevisnin 

ger. Af Formular No. 1 i Søkrigsartiklerne ses det, at der var to trom-

pettere på hvert af de større orlogsskibe fra 50 kanoner og op til 90, 

mens fregatter og mindre fartøjer ikke havde sådanne om bord. Om 

bord på DITMARSKEN i 1757 var der to trompettere, Henrich Kield-

sen og Jacob Sørensen, der ikke kom fra Holmens divisioner eller fra 

soldatesken. Hvor de kom fra forbliver altså et åbent spørgsmål. 

Kieldsen døde 30. september 1757 og hans efterladenskaber blev 

                                                           
766  KALTS 1756 Tit. XXII og XXIII. Tidligere synes tambourerne at have 

tilhørt de enkelte kompagnier, jf. Borg 1974 s. 137. 
767  KALTS 1756 § 245. 
768  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 6. april 1759: “til samme Compagni hørte og 

Tambourerne<”. 
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registreret og solgt på auktion.769 Blandt efterladenskaberne findes 

ingen trompet. Trompeter findes heller ikke i de reglementerede 

inventarlister. Muligvis var det skibets chef, der ejede trompeterne 

ligesom han f.eks. ejede chaluproernes udstyr.  

I modsætning til 

tambourerne, er trom-

petterne hverken direk-

te eller indirekte omtalt 

i søkrigsartiklerne bort-

set fra i Formular No. 1. 

Mærkeligt nok omtales 

hornsignaler slet ikke i 

hverken Søkrigsartik-

lerne eller krigsarti-

kelsbrevet for landtje-

nesten ved Søetaten, 

der ellers til overmål 

beskriver diverse salut-

ter og trommehvirvler. 

Brug af trompeter om-

tales til gengæld i flå-

dens signalbog fra 1743, 

hvor de meget naturligt 

bruges forbindelse med manøvrer i tåget vejr, i øvrigt sammen med 

trommer, klokkeringning og musketskud.770 Af von Havens dagbog 

fra togtet med GRØNLAND i 1761 fremgår det, at trompeterne også 

                                                           
769  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, DITMARSKEN 1757, ju-

stitsprotokol s. 49. 
770  Poul Erik Pedersen, Signalering til søs, Kbh. 1995, s.49. 

Figur 24: Tre gange to kanonskud, en trompet-

fanfare, en trommehvirvel og ringen med skibs-

klokken var signal til at ankre i tåget vejr. Frede-

rik 5.s Atlas, KB. 
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anvendtes repræsentativt. Da skibet passerede en dansk kinafarer 

udspillede der sig en honnet kamp om, hvem der kunne præstere de 

fornemste æresbevisninger. En kamp som den danske orlogsmand 

tabte:771  

”Han [kommandørkaptajn Fisker] maatte seyle Chinafareren for-

bie, som imidlertiid lod sig høre med Pauker og tre Trompetere. C. 

fisker maatte for Ærens skyld ved sine to Trompetere lade besvare 

den andens Musik; dette varede næste en halv time. Det syntes uan-

stændig, at en Orlogs Mand paa 50 Canoner skulde kuns have to 

Trompetere, naar en Coffardie Mand paa 22 Canoner havde flere, og 

desuden en Pauker. Vor CommandeurCapitain syntes at skamme sig 

derved. Han sagde, at han vilde blevet liggende, om han havde vidst 

det forud. Ieg troer at ikkuns en virkelig Commandeur i Søeetaten 

har tilladelse at føre Pauker om bord. Men enhver Chef kan ellers 

holde saa mange Trompetere som han vil. Det dependerer af hans 

egen oeconomiske Principiis.” 

Den situation, von Haven beskrev i sin dagbog, med hilsenen til 

kinafareren, illustrerer ligesom eksemplet med chaluproerne og de-

res liberi, at de enkelte skibschefer lagde vægt på at fremtræde im-

ponerende over for andre skibe.   

                                                           
771  Haslund 2006 s. 70. 
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9. Kapitel 

Livet om bord 
 

9.1. Generelle vilkår for sejladsen 

At fare til søs var et farligt liv, men det er givet, at tilværelsen på et 

orlogsskib var sikrere, end på et handelsskib. Orlogsskibene var 

større, bedre udstyret og bedre bemandet, men selv de største skibe 

måtte trods alt sejle afhængigt af vejr og vind. Skibe, som primært 

blev drevet frem ved råsejl, var ikke i stand til at sejle tættere op mod 

vinden end seks streger, og deres afdrift var så stor, at de ofte slet 

ikke var i stand til at sejle op mod vinden overhovedet.772 Det var 

eksempelvis et jævnligt tilbagevendende problem, når danske or-

logsskibe skulle stå ind eller ud af Sundet. Den fremherskende ve-

stenvind var et problem for skibe, der skulle ud, medens den ofte 

nordgående strøm hindrede skibenes sejlads ind i Sundet. Ligeledes 

kunne det også være problematisk for skibene at arbejde sig ud på 

åbent hav i Nordsøen. Som et eksempel kan fremhæves orlogsskibet 

GRØNLANDs genvordigheder med at komme af sted på sit togt til 

Konstantinopel i 1761. Skibet var klar til afsejling i december 1760, 

men først tre måneder senere kom det rundt om Skagen.773 I den 

mellemliggende tid havde det måttet returnere til Helsingør ikke 

færre end fire gange på grund af modvind. Skibene brugte derfor 

meget tid på at ligge for anker og afvente gunstig vind. Farlige situa-

tioner opstod også, når skibet kom for tæt på land, når landet lå i læ 

                                                           
772  Rodger 1986 s. 46. 
773  Haslund 2006. 
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– en såkaldt lægerval. I sådanne situationer var der ofte ingen anden 

mulighed end at kaste anker og håbe på at ankerkablet holdt. Skibe-

ne var udstyret med seks ankre, men indtil 1810’erne fandtes der 

ikke ankerkæder, og selvom de store ankertrosser bestod af tovværk 

af imponerende dimensioner, var det langt fra altid, at de holdt i 

hårdt vejr.  

En sidste, men farlig udvej for at undgå at skibet blev slået til vrag 

mod kysten, kunne være at sætte skibet på grund. Det gjorde ek-

sempelvis kommandørkaptajn Olfert Fischer d. 5. november 1799, da 

hans 64-kanonersskib OLDENBORG blev fanget på Taffelbays red 

ved Kap i en ugunstig vind.774 Ganske vist stod skibet ikke til at red-

de, men han reddede hele sin besætning. På reden ved Kap Det Go-

de Håb havde der ligget fem skibe, som alle forliste, heriblandt det 

britiske orlogsskib SCEPTRE, som ud af en besætning på 411 mand 

kun havde 42 overlevende. 

I havsnød måtte man ikke sjældent som en sidste udvej kappe ma-

sterne for at reducere vindens pres på riggen. Det var en både farlig 

og bekostelig manøvre. Skibstømmermanden P.I. Gaase beskrev en 

oplevelse han havde om bord på orlogsskibet GRØNLAND i 1772. 

De havde sejlet i storm i seks dage, indtil det for alvor gik galt ud for 

klippen Rockall i Atlanterhavet den 17. januar:775  

”Klokken 4½ om Aftenen kom der en Orkan, jeg stod paa Bakken; 

gesvindt gik jeg ned til Lugerne for at lukke dem. Ikke saasnart hav-

de jeg lukket den førend Skibet laae til Lugerne i Vandet, da fløi Sei-

lene fra Raaerne og der blev raabt: Kap Masterne. Jeg saa ikke andet 

                                                           
774  Briand de Crevecour, E. Olfert Fischer, Københavns modige Forsvarer, Kbh. 

1943, s. 58ff. 
775  RA, Privatarkiv, Clement Mogens Clementsen, Nr. 2680. Cl. Mogens 

Clementsens Biografi sammendraget af hans efterl. Papirer. 
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end Døden for mine Øine, jeg befalede min Siæl i Guds Haand og 

begyndte at kappe Tallierebene. Jeg sad paa Railingen, 3 Spand hav-

de jeg faaet; jeg tænkte ved mig selv, hvad skal jeg gjöre, 5 Spand er 

tilbage. Jeg var saa reed fra Top til Taae, at jeg neppe kunde krybe 

eller gaae; men døden er haard at gaae paa! Ieg krøb dog hen ved 

krøllen og begyndte at kappe Tallie-Rebene 1 og 2 for fra, saa sprang 

de øvrige, Masten brast i dækket, skibet reiste sig...”. 

I 1782 måtte også orlogsskibet BORNHOLM ty til denne udvej, og 

det voldsomt beskadigede skib måtte klare sig halvvejs over Atlan-

ten fra Vestindien med en lille nødrig.776 I erkendelse af at master og 

rig let kunne sættes over styr, medbragte alle orlogsskibe ekstra 

rundholter som dæksgods. Dette mastetømmer og ekstra ræer fyldte 

godt op, men det var langt at foretrække at have det ved hånden, 

end at stole på, at man kunne skaffe nyt i en fremmed havn. 

Det grumme syn og lyden af brændingens brus ved en lægerval 

kunne i mange tilfælde have været undgået, hvis skibene havde 

været i stand til at bestemme deres position med større nøjagtighed. 

Men selvom man i løbet af 1700-tallet gradvist introducerede nye og 

bedre navigationsinstrumenter som f.eks. Hadleys kvadrant, herske-

de der for det meste stor usikkerhed om skibets nøjagtige position i 

forhold til land. Da orlogsskibet BORNHOLM fulgtes med et dansk 

handelsskib hjem fra Vestindien i 1781, sammenlignede de to skibe 

deres pejlede positioner løbende i løbet af rejsen. På intet tidspunkt 

stemte de to skibes observerede positioner overens.777 På åbent hav 

gjorde det ikke den store forskel, men tæt ved land kunne forkerte 

positionsbestemmelser være skæbnesvangre. Af samme grund var 

                                                           
776  Michaelsen, N.T. Fregatten BORNHOLMs ”Fatale Rejse” Vestindien 

1781-1782, Tidsskrift for Søvæsen, 1968 s. 511ff. 
777  KB, Schiøn. 12, 4o, se f.eks. journal for 17. marts 1781. 
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det i Søkrigsartiklerne pålagt skibschefen at tage lods: ”Hvor Lots-

Farvand er, og Lots er at faae, der skal han betjene sig af slig dertil 

anordned erfaren Mand.”778 Lodsfarvand var eksempelvis de indre 

danske farvande og Sundet. De ”kendte mænd”, som lodserne kald-

tes, var uundværlige i en tid, hvor søkort var notorisk upålidelige, 

ikke mindst hvor sandbanker ved sedimenternes stadige tilstrøm-

ning ofte flyttede sig, f.eks. ved Anholt, hvor de forræderiske rev 

havde mange søfolks liv på samvittigheden. I 1780 gik det endog ud 

over et større dansk orlogsskib, da linjeskibet PRINTZ FRIDERICH 

gik på grund mellem Læsø og Anholt. Det var en nydannet grund, 

der havde standset skibet. Da orlogsskibet BORNHOLM passerede 

dette vrag i 1781, noterede skibets chef Peter Schiønning i sin dag-

bog, at det var et ”beklagelig og kostbar Mærke for os paa Grun-

den”.779  

De danske farvande var i princippet afmærket med fyr, men sy-

stemet var ikke fejlfrit. Den rystede von Haven berettede i sin dag-

bog, hvordan linjeskibet GRØNLANDS chef, kommandør Fischer fik 

ild i fyret på Anholt. Da han i den stormfulde nat mente, at han måt-

te være i nærheden af Anholt ”og da ingen Fyr brændte havde han 

skudt med skarp for at vaagne fyrfolkene; hvilket og havde den 

Virkning at man derefter saae fyren Brænde”!780 

Da Peter Schiønning i december 1780 havde lejlighed til at besøge 

en fransk orlogsfregat i Vestindien og fik forevist skibets indretning, 

var han meget misundelig på de nye søkort, som dette og andre 

franske skibe var udstyret med. Han beklagede, at de danske orlogs-

skibe ”ofte allene haver slette hollandske Kort med, og saadant som 

                                                           
778  SKA 1752 § 178. 
779  KB, Schiøn. 12, 4o, journal for 9. maj 1781. 
780  Haslund 2006 s. 65. 
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man i en Hast kan faae til Kiøbs, især ere Styr-Mændene og slet for-

synet”.781 De franske skibes kort var udleveret fra admiralitetet, mens 

danske orlogsskibe klarede sig med styrmænds og officerers private 

kort, og kort fandtes ganske enkelt ikke som en del af skibets inven-

tar. 

Ovenstående eksempel på problemet med adgang til pålidelige 

kort tager udgangspunkt i situationen i Vestindien, som stadig om-

taltes som ”Den Nye Verden”, hvor det måske var let at forstå, at der 

ikke var helt præcise kort til rådighed. Men situationen i de hjemlige 

farvande var tilsvarende usikker. Allerede i slutningen af 1600-tallet 

var der ganske vist blevet fremstillet forbløffende nøjagtige søkort 

over de indre danske farvande under den begavede søkortdirektør 

Jens Sørensens ledelse. Men disse kort var blevet gemt af vejen i ar-

kiverne og bevaret som militære hemmeligheder – og alt for hurtigt 

glemt. Derfor klarede man sig på danske orlogsskibe langt op i 1700-

tallet med relativt upræcise hollandske kort.782 

I perioden skete adskillige forbedringer på navigationsområdet. 

Dels blev der indført forbedrede tabeller over solens og månens be-

vægelser, dels blev mere pålidelige instrumenter i form af sekstanter 

og kronometre udbredt fra slutningen af 1700-tallet. Hertil kom de 

anstrengelser, man gjorde for forbedringen af sømærker og fyr ved 

eksempelvis Skagen og på Kronborg ved indsejlingen til Sundet. 

Sidst men ikke mindst skal nævnes de søkort, der blev fremstillet i 

løbet af 1770’erne under C.C. Lous’ anvisninger på baggrund af op-

målinger foretaget bl.a. under de årlige togter med kadetfregatten.783 

                                                           
781  KB, Schiøn. 12, 4o, journal for 23. december 1780. 
782  Bové, Margrethe, Jens Sørensen, Spion og Søkortdirektør, Kbh. 1998 s. 8. 
783  Seerup 2001 s. 42f 
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9.2. Inddeling i vagter 

Fra 1752 var besætningen på alle flådens skibe inddelt i to kvarterer, 

der omfattede alle om bordværende, inklusive soldaterne.784 De to 

kvarterer omtaltes som kongens og dronningens kvarter, hvor næst-

kommanderende altid var chef over kongens kvarter og 

3.kommanderende chef for dronningens.785 Kvartermesterens stil-

lingsbetegnelse stammer fra denne inddeling, som i sin oprindelige 

form må have bestået i fire kvarterer (deraf navnet). Ifølge Peter 

Schiønnings optegnelser var det dog almindeligt, at man ved længe-

re togter inddelte vagten i tre kvarterer, så folkene fik mere sam-

menhængende hviletid.786 En tilsvarende praksis synes ikke at være 

kendt i den britiske flåde.787 

Der var aldrig færre end et helt kvarter på vagt samtidig. En vagt-

rulle blev ophængt ved styrpladsen, så alle kunne følge med i, hvem 

der havde vagt hvornår.788 Vagterne var af fire timers varighed. De 

to første vagter fra kl. 12-16 (eftermiddagsvagten) og 16-20 (plat-

fodsvagten) blev ofte slået sammen under navnet platfoden. I øvrigt 

så vagtskemaet således ud:789 

 

Eftermiddagsvagten 12-16  

Platfoden  16-20  

                                                           
784  SKA 1752 § 160 og § 240. 
785  Ibid. § 211. 
786  KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2390. 
787  Rodger 1986 s. 39. 
788  SKA 1752 § 160. 
789  Opslag om ”Vagt” i G.A. Kofoeds Marineordbog krydsrefereret med 

Orlogsskibet GØTEBORGS journal fra 1718 viser, at betegnelserne var 

uforandrede gennem hele 1700-tallet. 
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Førstevagten 20-24  

Hundevagten  24-04  

Dagvagten  04-08  

Formiddagsvagten  08-12  

 

Ved at slå de to vagter om eftermiddagen mellem kl. 12 og 20 sam-

men, opnåede man at få cirkulation i vagterne, så folkene ikke havde 

samme vagter hele tiden.790 Søkrigsartiklerne nævner ikke denne 

inddeling af dagen, hvilket kan forekomme besynderligt, eftersom 

inddelingen har været fundamental for skibets daglige rutiner. Men 

det understreger formodentlig, at det har været så almindeligt kendt, 

at der ikke var årsag til at skrive det ned. Vagtskiftet fungerede også 

som en tidsmåler om bord på skibene, hvor lommeure helt indtil 

slutningen af 1700-tallet hørte til de eksotiske undtagelser. Den 

skildvagt – oftest en bøsseskytte – der var posteret på hytten eller 

skansen, holdt øje med skibets halvtimeglas.791 Glasset var anbragt i 

et særligt ”glashus” på hytten. Når glasset var udrundet efter en halv 

time, vendte skildvagten det og prajede det til den skildvagt, der var 

posteret foran i skibet på bakken, hvor skibets klokke var ophængt, 

som derefter ”slog glas” med klokken.  Første halve time blev slået et 

slag, anden halve time to slag, etc. En fire timers vagt var dermed 

otte glas (=slag med skibsklokken). Som en form for kontrolur fand-

tes der også et firetimers-glas nede i skibet ved den underste kahyt, 

hvor skildvagten, der var posteret der, vendte dette hver fjerde time. 

At vende glasset kaldtes ”at kerre Glas”.792 Skibets dagligdag var 

                                                           
790  G.A. Koefoed, Dansk Søe-Ordbog s. 196. 
791  KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2394. Se også G.A. Koefoed, Dansk Søe-Ordbog s. 

196. 
792  Jørgen Marcussens maritime ordliste, opslag ”glas”. 
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inddelt i denne rytme på fire vagter á fire timer og en vagt á otte 

timer. Rytmen startede ved middagstid, hvor overstyrmanden så 

vidt muligt pejlede solens højde og noterede skibets kurs. En dag til 

søs startede altså ved middagstid og ikke som i land ved midnat. En 

følge af denne rytme var, at når skibet var til søs og mandskabet 

inddelt i to kvarterer, fik ingen, der indgik i vagtrullen, mere end 4 

timers søvn ad gangen.  

Kort før en vagt om natten var slut, og de vagtfri folk sov i deres 

køjer, blev der ca. et kvarter før vagten var udløbet ”slaaet poer” ved 

et enkelt slag med skibets klokke, hvilket var signal til at purre de 

sovende folk fra det andet kvarter.793  Man kunne ved den lejlighed 

sætte nogle folk ved storlugen, der sang en særlig vise, den såkaldte 

”Qvarteer Viise”, der lød ” Vaagn op, kom ud Qvarteer, i Jesu 

Navn”, så det kunne høres nede på banjerdækket.794 Når sangen var 

endt, råbte den afgående vagt ”Reiss, reiss ud, Kongens Qvarteer, i 

Gottes Namen”.795 Om dagen blev der ikke ”slaaet poer”, idet de 

afløsende folk da som regel var vågne. Der blev dog purret til skaf-

ning ved slutningen af formiddagsvagten og ved slutningen af plat-

foden. 

En lille gruppe af de om bordværende var undtaget den alminde-

lige vagtrutine. Det var folk som hovmesteren, bageren, kokken og 

hans mather, etc. I 1839 blev denne gruppe præsenteret i Harboes 

Marine-Ordbog under matrosernes spøgefulde tilnavn ”Borgerska-

bet”.796 I den britiske litteratur omtaltes disse vagtfrie folk som ”id-

lers”.797 Alle om bord havde dog pligt til at tørne til, hvis der blev 

                                                           
793  KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2418. 
794  Ibid., s. 2418. 
795  Ibid., s. 2865. 
796  Harboe 1839 s.56. 
797  Rodger 1986 s.25. 
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behov for deres hjælp. Det gjaldt ikke blot i kamp- eller nødsituatio-

ner, men eksempelvis også hvis der skulle hales et anker ind eller 

andre store, mandskabskrævende opgaver. 

Inddelingen i to kvarterer medførte et behov for at officererne 

kunne genkende besætningsmedlemmer, der tilhørte det ene eller 

det andet kvarter. Det var almindeligt at lade knebelsbarterne vokse 

hos folkene i det ene kvarter.798 På den måde blev det stort set umu-

ligt for den enkelte matros at skulke fra sin vagt, ved at lade som om 

han tilhørte det kvarter, der ikke var på vagt. Peter Schiønning valg-

te dog at lade folkene i sit kvarter binde deres lange hår i en hesteha-

le, hvilket adskilte dem fra det andet kvarter, der beholdt håret ud-

slået, som det var skik blandt matroser. At dette gjorde det lettere for 

matroserne at skulke, skriver Schiønning ikke noget om. 

Dagens inddeling i vagter afspejledes ikke i skibenes journaler. 

Her var døgnet (omtalt som ”Etmaalet”) helt enkelt inddelt i timer. 

Etmaalet startede kl. 12, middag og de første 12 løb til midnat, og de 

sidste 12 fra midnat til middag. Når skibet lå for anker, blev der i 

kolonner noteret dato, time, vindretning, vejrlig, og ”merkværdigt”, 

hvilket kunne være specielle vejrfænomener, observationer af frem-

mede skibe, salutering eller afstraffelser af de om bordværende. Når 

skibet var under sejl tilføjedes tre kolonner: Distance, kurs og behol-

den kurs (kursen rettet for afdrift og strøm, etc.). Når skibet nærme-

de sig en kyst, noteredes også i særskilte kolonner favne (dybde) og 

grund (bundforhold), det sidste blev konstateret ved, at det blylod, 

hvormed dybden måltes, blev foret med klistret talg, så man fik en 

prøve af havbunden med op, når man halede loddet op. I kolonnen 

”Merkværdigt” noteredes nu også pejlinger og ændringer i sejlførin-

gen. 

                                                           
798  KB, Schiøn. 61, 4o, s. 742. 
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9.3. Skibsjournalen som kilde til skibets hverdag 

Det var enten styrmanden eller en kadet, der i løbet af dagen skrev 

oplysninger vedrørende sejlads og øvrige begivenheder ind på en 

skifertavle ved styrepladsen. Fra tavlen kopieredes oplysningerne 

over i en bog i folioformat – skibsjournalen.799 I det følgende er udta-

get tre datoer fra orlogsskibet FYENs skibsjournal fra 1755, hvor det 

50-kanoners orlogsskib var på togt til Nordafrika. Disse datoer er 

udvalgt som eksempler på, hvordan hverdagen forløb, når et orlogs-

skib var hhv. under udrustning hjemme i København, når det var 

under sejl på åbent hav, og når det lå for anker ved en (fremmed) 

havn. Skibsjournalernes oplysninger for disse datoer er gengivet i 

bilag 6,7 og87.  

Journalen blev påbegyndt den dag, da skibet halede ud af Flådens 

Leje, og skibet ikke længere var Holmens Ekvipagemesters ansvar 

(bilag 6). Der var derfor nu et både praktisk og juridisk behov for at 

føre en journal. I ugerne før journalens påbegyndelse havde skibet 

summet af aktivitet, hvilket fremgår af Peter Schiønnings dagbog. 

Schiønning var blevet tilkommanderet FYEN den 5. maj og stillede 

til tjeneste om bord d. 9. samme måned.800 Ved et mærkeligt tilfælde 

blev det ham, der af skibets chef, kommandør Frederik Zimmer, blev 

bedt om at føre skibsjournalen.801 Under ”Merkværdigt” er noteret, 

                                                           
799  KB, Schiøn. 9. 4o, journal for 19. august 1753. Sådanne tavler var af skifer 

og er fundet i vraget af LOSSEN, se Molaug 1983 s. 148. 
800  KB, Schiøn. 9, 4o journal for 5. og 9. maj 1755. 
801  Schiønning førte journalen i tre eksemplarer, det ene beholdt han selv, 

og er i hans samling, KB, Schiøn. 17 fol. , det andet fik skibets chef per-

sonligt, og det findes i dag i Zimmers privatarkiv på det norske mari-

nemuseum i Horten, Marinemuseet i Horten, mus. nr. MMU 903795, det 

sidste eksemplar tilgik Admiralitetet og findes i Søetatens arkiv på Rigs-

arkivet. RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, FYEN 1755-56. 
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hvordan udrustningen af skibet skred frem. Der bragtes kanoner og 

andre fornødenheder om bord, og skibets rigning var stadig under 

klargøring. Bemærk, at skibet skulle pumpes to gange inden for et 

døgn – ikke fordi det var noget ringe fartøj, men tidens skibe var 

notorisk læk, og pumpningen var en regelmæssig og ofte daglig 

rutine. 

Ved næste nedslag i skibsjournalen er FYEN nået til Middelhavet 

(se bilag 7). Etmålet fra torsdag middag til fredag middag d. 17.-18. 

juli var præget af to dødsfald. Om formiddagen d. 17. juli var matros 

Caspar Wilhelm Buckwaldt fra 1. Division død efter otte dages syg-

dom og kastet over bord.802 Buckwaldts gods blev bortauktioneret kl. 

halv to torsdag eftermiddag. Kl. fem fredag morgen døde den enrol-

lerede matros, skibmandsmath Poul Christensen Kock fra Køben-

havn ret pludseligt uden først at have været i sygekost. Tre timer 

senere blev også hans lig kastet over bord og hans ejendele bortauk-

tioneret.  

Morgentimerne anvendtes ofte til at skrubbe, skrabe og spule ski-

bet for urenlighed både indenbords og udenbords. Til dette formål 

medbragtes på et 60-kanoners skib 18 svabere og 18 ”Skrubbere” – 

skurekoste.803 Der var 60 skrabere til rådighed til skrabningen.804 Fra 

den britiske flåde kendes beretninger om en helt ekstrem rengø-

ringspraksis, hvor den megen skrubning afspejledes af, at der til et 

74-kanoners skib var stipuleret et årligt forbrug af 480 koste.805 Briti-

ske Royal Navy indførte en metode, hvor store sandsten og sand 

                                                           
802  Hvilket fremgår af Zimmers eksemplar af FYENS journal, hvori findes 

en liste over dem der havde været i sygekost. 
803  KB, NKS 4494, 4o, opslag 26 og 28. 
804  Ibid., opslag 27. 
805  Blake, Nicholas, Steering to Glory, A day in the Life of a Ship of the Line, 

London 2005 s. 38. 
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anvendtes til at slibe dækkene skinnende blanke med – såkaldte 

”holystones”. Denne praksis fandt åbenbart også vej til den danske 

flåde, og i inventarreglementet findes under tømmermandens inven-

tarium to ”Britiske Sliebe Steene”.806 Imidlertid kan det ikke ses, at 

man medbragte store mængder sand som slibemiddel. Man klarede 

sig til daglig med skrabere og skrubbede og svabrede ellers, hvor der 

var behov. I forbindelse med større rengøringsopgaver kunne man 

vælge at bringe folkenes hængekøjer på dæk og anbringe dem i fin-

kenettet langs skibssiden. I 1800-tallet blev dette til en fast, daglig 

praksis. Men i 1700-tallet ses det, at det langt fra var hver dag, det 

forekom. Fredag d. 6. juni på FYENs togt i 1755 blev køjerne eksem-

pelvis bragt op i finkenettet kl. otte om morgenen, og samme aften 

kl. otte blev køjerne bragt under dæk igen.807 Først d. 17. i samme 

måned blev køjerne igen bragt op. Man kunne fristes til at formode, 

at den manglende omtale blot skyldtes, at det var en daglig foreteel-

se. Men et notat fra 2. september 1755 viser, at det næppe var tilfæl-

det. Den dag blev køjer og kister bragt på dækket om morgenen kl. 5 

i forbindelse med rengøring, og efter endt rengøring bragt ned om læ 

igen kl. 11 samme formiddag.808 Det var i øvrigt heller ikke stipuleret 

i Søkrigsartiklerne, at køjerne skulle bringes op dagligt. Fra en en-

gelsk kaptajns optegnelser i 1783 kendes en observation af forholde-

ne på et fransk orlogsskib, refereret fra en svensk matros, der havde 

gjort tjeneste der om bord, som berettede: 

                                                           
806  KB, NKS 4494, 4o, opslag 32. 
807  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, FYEN 1755-56, optegnelser 

for 6. og 17. juni.  
808  Ibid., optegnelser for 2. september. 
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“<that during the five or six weeks he was on board the Artésien 

the hammacoes [hammocks – køjer] were not once got up, neither 

the lower deck washed nor cleaned – dirty dogs.”809 

Om den britiske kaptajn ville have rynket på næsen ad forholdene 

om bord på orlogsskibet FYEN i 1755 og 56 er svært at sige. Men da 

skibet lå for anker i Flekkerø Fjord i sommeren 1756, var det fast 

praksis, at der hver morgen omkring kl. 4 eller 5 blev ”gjort reent 

Skib, hvor behøvedes”. Heller ikke her blev køjerne bragt i finkenet-

tet, med mindre der blev gjort særlig grundigt rent. 

Under sejl var skibets rutiner i øvrigt præget af behovet for løben-

de at justere sejlsætningen i forhold til vejr og vind. Skibets position 

blev bestemt ud fra pejlinger af kendte mærker i land som f.eks. 

markante forbjerge som her Cap Thonnes og Cap Albatel på den 

spanske middelhavskyst. Man holdt øje med andre fartøjer og i dette 

tilfælde også med det andet danske orlogsskib, SLESWIG, som stod 

under FYENs kommando. Solhøjden blev som regel pejlet ved mid-

dagstid og ved solnedgang. Pumpningen klaredes om aftenen kl. 

otte, men kunne finde sted både om formiddagen og om eftermid-

dagen alt afhængig af, hvor meget vand skibet havde trukket.  

Næste eksempel på en side i skibsjournalen er fra begyndelsen af 

august 1755, hvor FYEN lå på Algiers red (se bilag 8). Når skibet lå 

for anker på reden, var det eneste arbejde i skibets rig forskellige 

vedligeholdelsesopgaver. Resten af fartøjet blev også gået efter med 

”adskilligt slags Skibs Arbeyde”. Der blev sendt fartøjer i land for at 

hente vand og andre forsyninger. Pumpningen fortsatte ganske som 

ved København og i åben sø. Der blev til stadighed holdt øje med, 

                                                           
809  Blake, Nicholas, Steering to Glory, A day in the Life of a Ship of the Line, 

London 2005 s. 72. 
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hvilke skibe der passerede, som f.eks. den britiske brigs indsejling i 

Algiers havn, der blev noteret i skibsjournalen.  

Når skibet lå for anker, var der ikke så mange opgaver for det me-

nige mandskab, som der var til søs. De løbende opgaver kunne løses 

med en væsentlig mindre andel af besætningen. Peter Schiønning 

mente, at hvor man plejede at have et helt kvarter på vagt ad gan-

gen, kunne man nøjes med et halvt eller ligefrem færre folk – afhæn-

gigt af ankerpladsens sikkerhed, vejret og andre faktorer.810 Til gen-

gæld styrkedes skibets nærforsvar ved, at der posteredes flere skild-

vagter til at holde udkig, og to soldater i fuld mundering placeredes 

ved falderebstrappen og på kobryggen. Om natten kunne der ud-

kommanderes rofartøjer til at ”ro Patrol” omkring skibet eller eskad-

ren.811 Soldaterne ved falderebet og på kobryggen posteredes ikke 

blot som forsvarere, men også for at man kunne modtage eventuelle 

gæster med den fornødne ”Honeur” og præsentere gevær, når offi-

cerer kom og gik, desuden præsenterede de gevær, hvis fornemme 

personer skulle komme sejlende forbi.812 Også ved døren til chefens 

kahyt posteredes et par soldater. 

På hytten og bakken posteredes et par bøsseskytter i mundering og 

bevæbnet med pike. De fungerede også som skildvagter.813 Efter 

Peter Schiønnings mening havde det set bedre ud, om det var solda-

ter. Men soldaterne forstod sig ikke på at holde udkig til søs, hvor-

imod bøsseskytterne vidste, hvornår der skulle meldes væsentlige 

oplysninger videre til styrmanden eller den vagthavende officer om 

eksempelvis signaler fra et flagskib, ændring af sejlføring i eskadren, 

                                                           
810  KB, Schiøn. 44, 4o s. 2392. 
811  SKA 1752 Tit LVIII. 
812  Ibid. Tit LXXVI. 
813  KB, Schiøn. 44, 4o s. 2394. 
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etc. Denne praksis vedr. placering af skildvagter er ikke omtalt i 

Søkrigsartiklerne, men kendes kun fra Schiønnings manuskript til en 

håndbog i sømandskab. På et 50-kanoners skib som f.eks. DITMAR-

SKEN var der medbragt seks ”Skielder Kioler”.814 Det var formentlig 

kapper af den slags, som skildvagter i f.eks. Livgarden anvender i 

dag, når det er koldt om natten eller i regnvejr. Om de var forbeholdt 

soldaterne eller bøsseskytterne kan ikke afgøres. 

Også når skibet lå for anker, blev dagens rytme angivet ved, at der 

blev slået glas med skibsklokken. Men til forskel fra de dage hvor 

skibet var under sejl, blev der nu også skudt vagtskud ved solop-

gang om morgenen og ved solnedgang om aftenen.815 Samtidig skul-

le tambouren ifølge Søkrigsartiklerne slå trommesignalerne for re-

veille om morgenen og tap-to om aftenen. Når der var slået tap-to, 

skulle der være stille på skibet, ingen måtte være på dækket ud over 

den vagthavende officer, og folkene skulle ligge i deres køjer.816  

9.4. Orlogsskibe sammenlignet med koffardiskibe 

Selvom livet om bord på en orlogsmand var hårdt, så var det ikke 

nær så hårdt, som livet på et handelsskib. På handelsskibe forsøgte 

man at holde besætningen på et nødvendigt minimum af hensyn til 

profitten. Men på orlogsskibe var besætningens størrelse betinget af 

et bemandingsreglement, som tog udgangspunkt i skibets størrelse, 

rigning og antal af kanoner. Et enkelt eksempel skal nævnes her, som 

klart udkrystalliserer forskellen mellem orlogsskibe og handelsskibe: 

Fregatten DISKO byggedes i 1778 på Holmen efter fabrikmester 

Henrik Gerners tegning. Af forskellige årsager blev den aldrig udru-

                                                           
814  KB, NKS 4494, 4o, opslag 28. 
815  SKA 1752 § 930. 
816  Ibid. § 573. 
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stet som orlogsskib, men hurtigt efter stabelafløbningen overladt fra 

Søetaten til Asiatisk Kompagni. Det oprindelige bemandingsregle-

ment som orlogsskib stipulerede en besætning på 389 mand, men da 

den sejlede som kinafarer, var det med en besætning på 150 mand.817 

At det samme skib kunne sejle med en så markant mindre besætning 

som handelsskib var udtryk for, at der ikke behøvedes folk til f.eks. 

kanonbaksning, men også at orlogsskibe havde en mere ambitiøs 

sejlføring, som krævede en større bemanding at håndtere.818 

                                                           
817  Se ”Den sorte registrant” og Feldbæk, Ole, Dansk Søfarts Historie bd. 3, 

1720-1814 s. 162. 
818  Feldbæk, Ole, Konvoj, Orlogsmuseet, Kbh. 1992, billedtekst i kolofon til 

forsideillustration forestillende DISKO sejlende under beskyttelse af or-

logsskibet INDFØDSRETTEN ved Kap Det Gode Håb 1781. 
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Det var mere lukrativt at være om bord på et kompagniskib. En 

sammenligning af månedslønnen i hhv. Søetaten og Asiatisk Kom-

pagni viser ganske vist, at lønninger for f.eks. helbefarne matroser 

var 5 rigsdaler i Søetaten, hvilket var en rigsdaler mere, end hel-

befarne matroser fik på kompagniskibene.819 Men alle i besætningen 

på kompagniskibene kunne se frem til en bonus i form af førings-

penge, hvilket for matroserne ville sige 40 rigsdaler efter endt togt. 

Kaptajner i Søetaten havde en månedsløn på 25 rigsdaler, hvilket 

også var en rigsdaler mere end kompagnikaptajnernes månedsløn. 

                                                           
819  Kompagniskibenes lønninger fremgår af RA, 444, pk. 646-647, Asiatisk 

Kompagni, Afdelingen i København, Rullebøger. Søetatens lønninger 

findes i reglement fra 1770: KB, NKS 782, 4o, s. 133. 

Figur 25: Orlogsskibet INDFØDSRETTEN konvojerer handelsskibe ved Kap 

det Gode Håb i 1781. Skibet til venstre er DISKO, der oprindeligt var bygget 

som orlogsskib. De tungt lastede handelsskibe måtte føre alle sejl for at følge 

med det mere hurtigtsejlende orlogsskib. T.E. Lønning, Frederiksborgmuseet. 
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Men kompagnikaptajnen modtog efter vel endt togt den svimlende 

sum af 6000 rigsdaler! 

Bemandingens størrelse kan opgøres i antallet af mand i forhold til 

skibets tonnage. På handelsskibe kunne man i samtiden se helt op til 

15-20 tons per mand, men på orlogsskibe var det ikke ualmindeligt 

at se helt ned til 2-3 tons per mand.820 I tilfældet DITMARSKEN var 

der ved togtet i 1757 fem tons per mand.  

Jo flere mand per ton, desto mindre arbejde var der for den enkel-

te. I forhold til de samtidige britiske orlogsskibe var forskellen oven i 

købet kvalitativt større, idet der på Royal Navy’s skibe altid var en 

vis andel af meget lidt søvante folk (landsmen), mens det danske 

enrolleringssystem betød, at stort set hele besætningen var vant til 

livet og arbejdet til søs. Hovedparten af besætningen var med andre 

ord inde i de rutiner, der prægede livet om bord på både handels- og 

orlogsskibe. Det eneste, der fundamentalt adskilte sig fra den civile 

søfart, var kanonbaksning og geværeksercits. 

Som udgangspunkt fandtes der ikke andre drivkræfter om bord 

end mandskabets råstyrke. Der skulle hives og hales og trækkes, 

hver gang noget skulle løftes. Til vejrs i rigningen var det den enkel-

te, der uanset vejret, med fødderne i fodperten og livet ind over råen 

med de bare næver måtte trække det hårde sejldugsstof, når sejlene 

skulle rebes. Dette arbejde måtte oven i købet udføres under skibets 

stadige slingring. Mange opgaver var så tunge, at de krævede hund-

rede mand eller endnu flere, eksempelvis når der skulle hejses kano-

ner om bord ved skibets ekvipering.821 Oven i købet var dette arbejde 

ofte langvarigt, og der kunne gå timer med at drive gangspillet.  

                                                           
820  Rodger 1986 s. 40. 
821  Frantzen 1988 s. 91. 
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Specialisterne, der var vant til at arbejde øverst i rigningen opnåe-

de ofte en særlig status. De tilbragte timer og dage med det bestan-

dige vedligeholdelses- og reparationsarbejde på de mest udsatte 

steder. På dækket og rundt i alle skrogets hjørner var det tømmer-

mændene, som forestod et tilsvarende endeløst vedligeholdelsesar-

bejde med kalfatring og reparation af beskadiget træværk. 

9.5. Tid af Bataille – Skytrullen 

Det helt centrale dokument for fordelingen af mandskabet ved det 

højeste beredskab – ”klart skib” - var ”Skytrullen”. Dette dokument 

skulle udfærdiges af skibets næstkommanderende, så snart skibet 

var udlagt og under kommando.822  

I skytrullen var det meget detaljeret stipuleret, hvem der ”i Tid af 

Bataille” skulle være på hvilke positioner, herunder ved hvilke ka-

noner, på alle de forskellige størrelser skibe.823  Rullen ”burde” ind-

skrives i skibets journal.824 Men det er blandt de bevarede skibsjour-

naler ikke lykkedes at finde en eneste journal, hvor der er indskrevet 

en skytrulle. Derfor skal bevarede skytruller søges andre steder. Det 

er kun lykkedes at finde en enkelt bevaret rulle. Den er fra fregatten 

BORNHOLMs togt 1780-81 og findes som bilag i krigsretssagen mod 

Peter Schiønning. Det ses tydeligt på skytrullen fra BORNHOLM, at 

den har været slået op på en opslagstavle om bord, da den bærer 

kraftige spor af slid. Her har folkene hurtigt kunnet danne sig over-

blik over, hvor de selv og deres kollegaer skulle være i en 

klartskibssituation. Desuden blev der sat billetter op ved de enkelte 

                                                           
822  SKA 1752 § 162. 
823  Ibid. formular no. 1, Skyt-Rulle. 
824  Ibid. § 162. 
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kanoner og andre steder, hvilket står i Søkrigsartiklernes § 206, hvor 

det indskærpes skibets næstkommanderende at forfærdige: 

”< Skyt-Rullen, efter hosföjede Formular No. I., saavidt Skibets 

Beskaffenhed, Bemandingens Störrelse og Expeditionens Medför det 

tillader, indrætted, og saa Biletter gjorde, der kan med hvers Navn 

og Forrætning opslages ved hver Canon og paa de fornödne Stæ-

der.”  

Med ”de fornödne Stæder” sigtes formentlig til, at der til f.eks. et 

50-kanoners skib var medbragt to ”Skiött Rulle Bræder” og to ”Wagt 

Rulle Bræder”, som må have været særligt indrettede opslagstavler. 

Når der normalt ikke findes sådanne ruller bevaret, så skyldes det 

nok, at de fandtes i form af ophængte sedler, som er gået til efter 

brug. I Orlogsmuseets samlinger findes også en bevaret skytrulle fra 

Figur 26: Tegning  af en 24-pundig kanon trukket i borde stillet i vaterpas (så 

den sigter vandret). Sådanne kanoner var yderst tunge at bakse, og en 24-

pundig kanon krævede en besætning på 15 mand. 
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den britiske orlogsbrig THE TICKLER, der blev erobret i 1808.825 Her 

ses, at sedlen var limet op på en træplade, og sådan en seddel blev 

kun bevaret, fordi det var en speciel souvenir fra en sejrrig træfning.  

Skytrullen fra BORNHOLM viser flere ting. Hvad angår mandska-

bets fordeling, ses det klart, at det hovedsageligt var de rutinerede 

folk fra Holmens divisioner, der blev brugt til arbejdet til vejrs med 

“Seilenes Regering”. Det var specialistarbejde. Kanonbetjeningen 

blev udført under ledelse af en artillerist (sådan hed bøsseskytterne 

efter 1772) ved hver kanon. Det menige mandskab ved kanonerne 

bestod hovedsagelig af enrollerede matroser fra sølimitterne (på 

dette togt hovedsagelig nordmænd) og ved de større kanoner en 

enkelt soldat fra den medfølgende soldateske. Nogle af folkene op-

træder to steder på listen, nemlig dels som roere ved skibets sidefar-

tøjer, dels som en del af kanonbesætningerne.  

Alle om bord havde en opgave i “Tid af Bataille” eller en 

klartskibssituation, som vi ville sige i dag. Således ser vi at kaptajnen 

Peter Schiønnings personlige tjener, Alexander Magnus, var tildelt 

opgaven at “lange Skarp”, altså hente kanonkugler til kanonerne 

under kampen. På samme måde var f.eks. skibskokken og bødkeren 

sat til at lange krudt, og kahytskriveren skulle fylde krudtkarduser. 

Og sådan kan man fortsætte med at finde gode eksempler på ar-

bejdsfordelingen. I stedet for her at vise en statistisk fordeling af 

mandskabet, sådan som jeg allerede har gjort det med DITMAR-

SKENs mandskab i 1757, vil jeg her give en case-study omkring et 

par kanoner: 

Ved batterikanon nr. 11 var der otte mands besætning (se tabel 20). 

Kanonen var den næst-agterste og var en 12-pundig jernkanon. Det 

er mere korrekt at sige “kanonerne” eftersom mandskabet skulle 

                                                           
825  OMK reg. Nr. 2707:1982. 
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betjene både den styrbords og bagbords kanon, hvilket dog stort set 

aldrig ville ske samtidig. Atypisk nok var kanonkommandøren – 

Knud Nielsen fra Christiansand – en enrolleret matros, som sandsyn-

ligvis enten havde en fortid som bøsseskytte/konstabel på Holmen 

eller også var lært op undervejs.  

 

Navn Ver-

bing/reg

iment 

Nr. Rang Funktion Død 

Knud Niel-

sen 

Christia

nsand 

12 Matros Kanon-

komman-

dør 

13.2.1781 

Christen 

Hansen 

Christia

nsand 

64 Matros Vicekom-

mandør 

 

Envold Mi-

chelsen 

Bergen 88 Matros 3-mand  

Peder Al-

bertsen 

Christia

nsand 

28 Matros 4-mand  

Peder Olsen Agers-

hus 

12 Matros 5-

mand/roer 

9.5.1781 

Johan Johan-

sen 

Vestjyl-

land 

7 Matros 6-mand  

Nicolaj 

Kochner 

Dron-

ningens 

Livre-

giment 

 Soldat 7-mand  

Mogens 

Rasmussen 

Bergen 34 Matros 8-mand  

TABEL 20: BORNHOLM 1780. Besætning ved Batterikanon No. 11. 
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Resten af mandskabet med undtagelse af 7.-manden, var matroser. 

7.-mand Nicolaj Kochner kom fra Dronningens Livregiment og var 

hvervet soldat, sandsynligvis med en tysk baggrund, hvilket navnet 

kunne antyde. Hovedparten af folkene ved kanonen var nordmænd. 

Tre fra Christiansands Verbing (enrolleringsdistrikt), to fra Bergens 

og en fra Agershus Verbing. En enlig vestjyde fandtes også.  

 

Navn Ver-

bing/comp. 

Nr. Rang Funktion Død 

Carl 

Michel-

sen 

2. artilleri-

kompagni 

178 Konsta-

bel 

Kanon-

komman-

dør 

 

Niels 

Jacob-

sen 

Slesvig 62 Matros Vicekom-

mandør 

2.1.1781 

Jørgen 

Nielsen 

Sjælland 142

2 

Matros 3-mand  

Lars 

Ander-

sen 

Slesvig 15 Matros 4-mand  

And. 

Peder-

sen 

Agershus 11 Matros 5.-mand  

Kren 

Olsen 

Christiansand  Matros   

TABEL 21: BORNHOLM 1780. Besætning ved Bakskanon No. 1. 

 

Peder Olsen fra Agershus Verbing var også roer i chefschaluppen, 

hvis kaptajnen f.eks. ønskede at sættes i land. Han døde kort før 

togtets slutning kl. 3 om eftermiddagen den 9. maj 1781. Peter 
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Schiønning noterede ved ham, at han “stedse havde spilt Phiol for 

Mandskabet på Reysen”.826 Før da var kanonkommandøren død for 

anker ved øen Hispaniola den 13. februar samme år. Det fremgår 

ikke umiddelbart af skytrullen, hvem der afløste dem ved deres død. 

Men på det tidspunkt var skibets struktur i besætningen mere 

eller mindre i opløsning, da det på hjemrejsen til København mi-

stede ikke færre end 70 mand, der døde af sygdom. 

 

Kano-

nens  

Pundig-

hed 

Bøsse-

skytter 

Matroser Soldater Uspecifi-

ceret 

I alt 

36-pd 1 13 3  17 

24-pd 1 12 2  15 

18-pd 1 8 4  13 

12-pd 1 6 2  9 

8-pd 1 5 1  7 

6-pd 1 4   5 

4-pd    4 4 

2-pd    3 3 

TABEL 22: Fordelingsreglement for kanonbesætninger på Orlogsskibene, 

ca. 1760. 

 

Allerforrest i skibet, på bakken, stod der et par 4-pundige jagerkano-

ner – Bakskanon No. 1 (se tabel 21). De blev betjent af en femmands 

besætning. Her var det en artillerist (konstabel) fra et af artillerikom-

pagnierne på Holmen, der førte kommandoen som kanonkomman-

dør. De øvrige var menige matroser. Vicekommandøren, Niels Ja-

                                                           
826  KB, Schiøn. 12 4o, 9. maj 1781. 
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cobsen fra Slesvig, døde d. 2. februar 1781 for anker i St. Thomas 

Havn. Han afløstes af Kren Olsen fra Christiansand. Bemærk, at der 

ved hver person også er anført hans nummer enten fra kompagnier-

ne på Holmen eller enrolleringsrullen. 

Man kan danne sig et overblik over, hvordan kanonerne skulle 

bemandes, ved at se på et reglement fra 1760’erne, der er bevaret i 

Det Kgl. Biblioteks Håndskriftssamling.827 Det er bemærkelsesvær-

digt, at et sådant reglement ikke også er indskrevet i Søkrigsartikler-

ne, når det tages i betragtning, hvor detaljeret dette regelsæt i øvrigt 

er. I reglementet specificeres det, at  

”Mandskabet til Canonerne, Bereignes Efter det Tall Canoner Et 

Hvert Skieb haer paa den Eene Siede”, det var altså kun den ene 

bredside, der kunne bemandes fuldt med kanonbesætninger. 

I Sverige skrev skibskonstruktøren Frederik Henrik af Chapman i 

1795 nogle tanker om, hvilke overvejelser han havde gjort sig om 

kanonbetjeningen.828 Disse overvejelser reflekterede både konkrete 

erfaringer og hensyn, han måtte tage ved konstruktion af nye skibe, 

hvor kanoner naturligvis var et vigtigt element. Chapman fremhæ-

vede, at kanonbetjeningen var hårdt arbejde, og at jo større kanonen 

var, jo tungere var den at betjene. Derfor foreslog han, at de stærke-

ste besætningsmedlemmer blev placeret ved de tungeste kanoner. 

Når mandskabet ved hjælp af reb i taljeblokke halede kanonen i bor-

de, så mundingen pegede ud gennem kanonporten, kunne det ske, at 

løbet ikke ramte helt i centrum af porten, og så måtte der sættes ind 

med megen ekstra baksning med baksebomme, før kanonen var i en 

tilfredsstillende position. Hvis kanonen ved affyringen pegede skævt 

                                                           
827  KB, NKS 4494, 4o, opslag 111. 
828  af Chapman, Fr. H. Grunder till Kännedom af Linie-Skepp, Stockholm 1795 

s. 14. 
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ud gennem porten, ville den ved rekylen svinge sig mere eller min-

dre mod en langskibs placering, hvilket var farligt for mandskabet 

og besværliggjorde sigtningen ved det næste skud.  

9.6. Kanon- og våbenøvelser 

I Søkrigsartiklerne blev det indskærpet, at en eskadrechef skulle 

tilholde sine skibschefer ”at lade, saa snart Lejlighed gives, nogle 

Folk dagligen exercere med Canoner og Haand-Gevær”. 829 Kanonek-

sercits og våbenøvelser hørte dermed til dagligdagen om bord på 

danske orlogsskibe i 1700-tallet. I hvert fald hvis man skal tro krigs-

artiklerne. Imidlertid har en undersøgelse vist, at exercits med kano-

ner og håndvåben på togter til Vestindien i sidste halvdel af 1700-

tallet kun fandt sted ret sporadisk.830 Det har derfor været relevant at 

efterprøve, om denne tendens kunne genfindes i kilder fra andre 

togter i den undersøgte periode. 

Om bord på orlogsskibet FYEN efterlevede chefen, kommandør-

kaptajn Zimmer, Søkrigsartiklernes ord om daglig eksercits ved tog-

tet til Middelhavet i 1755. Øvelserne fandt typisk sted i de tidlige 

morgentimer, hvilket formentlig var af hensyn til mandskabet, da 

middagsheden i juni og juli måned i Middelhavet næppe var befor-

drende for baksning med tonstunge kanoner. Øvelserne fandt pri-

mært sted i begyndelsen af togtet i juni og begyndelsen af juli må-

ned. Der blev primært øvet på skansen og i kulen. Kun en enkelt 

gang blev der ekserceret med kanoner på batteridækket, nemlig på 

underste batteri d. 25. juni. Det kan forklare, hvordan det kunne lade 

sig gøre at sejle uden at bringe køjerne i finkenettet dagligt: Når der 
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830  Borring 1998 s. 47f. 



335 

 

ikke var brug for at bakse med kanonerne på batteridækket, kunne 

man lige så godt lade køjerne blive hængende. 

I Peter Schiønnings dagbog nævnes kanoneksercits forholdsvis 

sjældent. De fleste omtaler af sådanne øvelser forekommer i dagbo-

gen i forbindelse med 1762-togtet, hvor man rustede sig til krig, og 

derfor ganske hyppigt eksercerede med folkene. Men de mange om-

taler af øvelser skyldes nok ikke kun risikoen for krig. Schiønning 

var i 1762 næstkommanderende for fregatten MØEN, og havde som 

sådan ansvar for disse øvelser, hvilket er årsagen til at han nævnte 

dem. I 1755, da han var på med FYEN, var han kun med som kadet, 

og her omtaler han ikke eksercits i sin personlige journal, selvom 

skibsjournalen viser, at der blev øvet hyppigt. Til gengæld kan 

Schiønnings journal bruges til at lave en mere kvalitativ undersøgel-

se af våbenøvelserne, som viser, at der primært fandt to forskellige 

typer kanonøvelser sted til søs: klartskibsøvelser og målskydning. 

Den første og mest almindelige form for øvelser med kanoner og 

våben var klartskibsøvelser. En sådan omtales i følgende citat fra 

Schiønnings dagbog for togtet i 1762:831 

Formiddag Kl. 8 ¾ blev giort klart Skib, exerceret med Canonerne, 

saa og exerceret og skudt med Haandgevæhr baade af soldaterne og 

Matroserne, holdt op Kl. 11 naar Folkene skulle skaffe. Eftermiddag 

Kl. 3½ begyndtes ligeledes at exercere og skydes. 

Denne form for øvelse omfattede hele besætningen, som mønstre-

des efter skytrullen som ”i Tiid  

af Bataille”.832 Det indebar, at alle kanoner i bredsiden gentagne gan-

ge blev ladt og kørt i borde og sigtet, men ikke affyret. Hermed kun-

ne man indøve besætningen i hurtig kanonbetjening og dermed 

                                                           
831  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 16. juli 1762. 
832  SKA, 1752, Formular No. 1. 
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skudkadence, som kunne være afgørende i et søslag. Ved klartskib-

søvelser indgik også øvelser med håndvåben, det vil sige huggerter, 

entrebiler, piker, pistoler og geværer.  Øvelse i kast med håndgrana-

ter nævnes også. Ved klartskib blev der ryddet under dæk, og køjer-

ne blev bragt op på dækket og anbragt i finkenettet langs med skibs-

siden. Så hang de ikke i vejen for mandskaberne, der skulle betjene 

kanonerne, og værnede mod musketkugler og granatsplinter. 

Den anden form for øvelse, der nævnes i Schiønnings dagbog, var 

præcisionsskydning, hvor man skød efter ”Skiven” med tre kanoner 

på SLESVIGs øverste batteridæk.833 Målet var placeret på en ”lorrie” 

– en slags pram – udlagt i 1000 fods afstand fra skibet.834 Disse sky-

deøvelser var beregnet på at træne kanonkommandørerne og deres 

evne til at sigte, snarere end at opøve mandskabet i hurtig kanonbe-

tjening. Kanonkommandørerne var bøsseskytter og konstabler fra 

Holmens divisioner. Der blev skudt ni skud med hver kanon, og som 

opmuntring var der en præmie til den, der sigtede bedst. Schiønning 

noterede: 

Af vores 27 Skud traf det 4de den sorte Rand digt [tæt] ved Kanten 

af dets hvide Rand i Skiven, og som blev sigtet af Niels Mortensen i 

2. Divisions 6. Compagni, det 14, 16, 17, 19, 20 og 26. Skud traf Lor-

rien.  

Omregnet til moderne målestok skød folkene i 1761 efter et mål, 

der var anbragt i ca. 314 meters afstand. Lorrien var kun til rådighed, 

når skibene lå på Københavns Red eller i nærheden. Ved udkom-

mandoer kunne man også foretage målskydninger efter udlagte tøn-

der, hvilket Schiønning bl.a. omtaler i dagbogen for togtet i 1762, 

                                                           
833  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 20. juni 1761. 
834  ODS omtaler ”lorrie” eller ”lorje” som ”en lille fladbundet Baad ell. 

Pram”. 
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hvor eskadren det meste af tiden lå ved Kiel. Anvendelsen af op-

muntring i form af en præmie forekommer ganske moderne og 

sportslig. 

Et sted i sine ”strøtanker” beklagede Schiønning, at man ikke hav-

de øvelser med to linjer skibe, hvor man skød på hinanden med løst 

krudt.835 Han mente, det ville vænne folkene om bord til den megen 

larm og forvirring i en kampsituation, hvilket vil være en fordel i en 

skarp situation. Heraf kan man slutte, at klartskibsøvelserne ikke 

indebar affyring af kanonerne. Sammesteds skrev Schiønning som et 

parallelt eksempel om soldatesken: ”Soldatesquen Exerceerer jo med 

Løst Krud”. 

Hvorvidt øvelserne var en del af dagligdagen på alle togter har ik-

ke været systematisk undersøgt. Men stikprøveundersøgelser synes 

at vise, at der blev øvet regelmæssigt. Nedenstående citat fra Schiøn-

nings dagbog under et togt med fregatten HVIDE ØRN i Østersøen i 

1770 peger i hvert fald i den retning:836 

Køyerne i Finkenettet, giorde rent Skib og Folkene excercerede 

med Canonerne, hvilket ellers tit havde Sted, naar Leylighed gaves dertil, 

[min fremhævning]  

I 1750’erne exerceredes også regelmæssigt med kanoner og hånd-

våben i den britiske flåde. Her blev desuden også øvet brandsluk-

ning i nogle eskadrer, hvilket der ikke er fundet omtale af i det dan-

ske materiale.837 

                                                           
835 KB, Schiøn 57, 4o, s. 41. 
836 KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 4. juli 1770. 
837 Rodger 1986 s. 43. 
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9.7. Arbejde til opsang og bådsmandspiben 

Når der arbejdedes ved spillet eller haledes i tovene, forenede man 

kræfterne ved rytmiske ”opsange”. Schiønning har i sin håndbog om 

praktisk sømandskab givet en række værdifulde oplysninger om 

opsange på danske orlogsskibe.838 Der fandtes specielle opsange til 

forskellige opgaver. Det var eksempelvis en, der blev brugt, når man 

brasede en rå, en anden når man halede en talje, etc.  

De opsange, der brugtes på danske orlogsskibe, var tydeligvis hol-

landske af oprindelse, og teksterne var på hollandsk iblandet enkelte 

danske ord. Det er et klart eksempel på, at arven fra den kraftige 

hollandske indflydelse på den danske flåde i 1600-tallet stadig leve-

de i det følgende århundrede, ligesom ordet ”orlog” – det hollandske 

ord for krig, jo er indoptaget i det danske sprog som præfix for ord 

relateret til søkrig, som f.eks. orlogsmuseum og orlogsskib. Et ek-

sempel på en sådan hollandsk opsang, er den, ”der synges op for en 

Buline”:839 

 

”Hæiner og steiner og Jarmut; Eyns, tvie, Dri 

Apke, Catrinke, Bulinke; Aqva, Lua, Seys 

Tehler, Gevalker, hale vath; Hala, Bula, Gorl 

Magermand, Junker Jan, Tømmermand”. 

 

Schiønning fremhævede, at man skulle være opmærksom på, at når 

først en besætning var indøvet og havde rutine, skulle man være 

forsigtig med ikke at sætte for mange folk ved det samme tov, da de 

så ofte ville kunne forene kræfterne så effektivt, at de ødelagde f.eks. 

                                                           
838 KB, Schiøn. 44, 4o, s. 2682ff ”Om Opsange og Piben til skibs”. 
839  KB, Schiøn. 45, 4o, s. 2875. 



339 

 

blokke, sejl eller ræer.840 Et alternativ til opsangen var brug af pibe-

signaler. Men på Schiønnings tid var sådanne signaler ikke endnu så 

udbredt i Søetaten, formentlig fordi de mange enrollerede søfolk fra 

handelssøfarten var mere vant til at arbejde ved opsang. Dog an-

vendtes pibesignaler ofte ved brug af rofartøjer. Ved arbejdet med 

krudtvendingen på GRØNLAND i 1761 blev mandskabet opmuntret 

til at fortælle historier og synge viser.841 

9.8. Det religiøse liv 

Selvom skibspræsten i princippet fungerede som en almindelig 

præst på linje med sognepræster i land, måtte han alligevel indrette 

sig efter forholdene, og det var eksempelvis skibschefen, der bestem-

te hvor og hvornår, gudstjenesten skulle finde sted.842 Praktiske for-

hold kunne gøre, at en gudstjeneste ligefrem måtte afbrydes. Det 

måtte præsten Diderich Top sande, da han den 22. januar 1758 holdt 

gudstjeneste om bord på orlogsskibet ISLAND undervejs til Middel-

havet: 

”Kl. 9½, strax efter Prædiken var begyndt, blev Vinden god, hvor-

paa jeg maatte bryde af, siden alle Mænd gik i Værk med at lætte 

Anker.”843 

De samme forhold gjorde sig gældende i f.eks. den franske flåde.844 

Hvis skibet skulle i kamp, var det præstens opgave at holde en eks-

traordinær prædiken, der opildnede mandskabet til at handle tap-

                                                           
840  Ibid. 
841  Haslund 2006 s. 69. 
842  SKA 1752 § 256. 
843  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, ISLAND 1757. Diderich 

Topps dagbog fra togt til Konstantinopel. 
844  Boudriot 1986 bd. 4, s. 155f. 
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pert, og forberedte dem på en eventuel død.845 Ligesådan skulle han 

under kampen bistå de sårede og døende i sygelukafet.846 I ”den 

lange freds periode” var det i sagens natur ikke ofte, dette blev aktu-

elt, men i 1770, da danske orlogsskibe blokerede og bombarderede 

Algier by, var præsten H.F. Hiorthøy om bord på 60-kanonersskibet 

PRINDSESSE SOPHIA MAGDALENA, og han omtalte indledningen 

til angrebet således i sin journal:847 

”Kl. 5 om Morgenen blev Mandskabet sammenkaldet, og Coman-

deuren holdt først en Tale om Troeskab og Tapperhed, tog dem der-

paa i Ed, hvorefter jeg holdt en kort Tale i Anledning af disse Pauli 

Ord: Vandrer værdelig efter det Kald, hvortil I ere kaldede, 1. Cor. 

7,17 og Phil. 1, 27, hvilken Tale blev sluttet med Bøn og Herrens Vel-

signelse, da alt Folket svarede Ammen.” 

Der blev holdt gudstjeneste de fleste søndage, når vejr og vind til-

lod det. Om bord på 60-kanoners-orlogsskibet FYEN var der på tog-

terne i 1755 og 1756 gudstjeneste gennemsnitligt hver anden søndag. 

Nogle måneder var det hver søndag, mens der f.eks. pga. skibets 

øvrige opgaver i hele september måned 1755 ikke blev tid til en ene-

ste gudstjeneste.848 Præsten på ISLAND, Diderich Top, skrev dog i 

sin dagbog, at der afholdtes gudstjeneste hver søn- og helligdag.849 

Gudstjenesterne fandt sted søndag morgener omkring kl. 09.00, nog-

le gange lidt tidligere, nogle gange senere. Ca. en gang om måneden 

inkluderede gudstjenesten også altergang. Det skal bemærkes, at 

hviledagen ikke blev helligholdt ud over afholdelsen af gudstjeneste. 

                                                           
845  SKA 1752 § 263. 
846  Ibid. § 264. 
847  Thrap 1893, s. 110f. 
848  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, FYEN 1755-56. 
849  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, ISLAND 1757 Diderich 

Tops dagbog for 29. maj 1757. 
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Der var ofte både rengøring og kanoneksercits søndag morgener, 

hvor der blev afholdt gudstjeneste. 

Ved særlige lejligheder kunne der gives anledning til afholdelse af 

taksigelsesgudstjenester. Det fandt f.eks. sted om bord på samtlige 

skibe i eskadren i Flekkerø Fjord i 1757, da orlogsskibet NELLE-

BLADET og to matroser om bord mirakuløst havde overlevet et lyn-

nedslag.850 

I præstens inventarium skulle der ifølge reglementet på 50-

kanoners orlogsskibe som DITMARSKEN være et sæt med sølv-kalk 

og disk, 1000 oblater og en alterbog.851 Og i bådsmandens inventari-

um ses det, at der også skulle medgives en skrifteskammel på et 50-

kanoners skib.852 Sejlmageren havde i sit inventarium en ”Prædike 

Giøs”, der blev sat, når der blev holdt andagt.853 Iflg. Skibsskriverens 

inventarum skulle der på et skib af denne størrelse findes 70 bønne-

bøger, altså ikke en til hver af besætningen, men det gjorde ikke så 

meget, hvis vi skal tro civilisten von Haven, som oplevede gudstje-

nesten om bord på orlogsskibet GRØNLAND i 1760: 

”Det er Skibspræstens forretning at holde hver Morgen og Aften 

Bøn for Matroserne, og at prædike een gang om Ugen. Dette for-

sømmes ikke gierne, undtagen Veyret er saa haardt, at det ikke tilla-

der folket at samles, hvis nærværelse og arbeyde udfordres paa 

Dekket og ved Seyladsen. For Skibsfolket paa Kongens flode er trykt 

en a parte Salmebog, som indeholder fire Salmer for hver dag i 

Ugen, nogle faa andre i udenordentlige tilfælde, en sædvanlig Af-

ten=og Morgenbøn, en bøn i haardt Veyr, nogle andre ved et 

                                                           
850  MAB, Winterfeldts dagbog 2. juli 1757 og KB, Schiøn. 9, 4o, samme dato. 
851  KB, NKS 4494, 4o, opslag 36. 
852  Ibid. opslag 28. 
853  Ibid. opslag 33. 
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forestaaende Søeslag, o.s.v. Salmerne ere tagne ud af vor Danske 

Salmebog, og da tallet er saa lidet, og de blive igientagne heele Ugen 

igiennem, saa kand næsten hver Mand dem uden ad paa Skibet.” 854 

Den omtalte salmebog var Aandelige Psalmer og Bønner, Til Hans 

Kongel. Majestæts Skibs-Folkes Brug forordnede. Den findes på det Kgl. 

Bibliotek i fire udgaver udgivet hhv. i 1691, 1710, 1779 og 1781. I 

denne lille bog fandtes ikke blot salmer, men også korte retningslin-

jer for troslivet om bord, der stod bl.a., at præsten dagligt efter af-

tensmåltidet skulle undervise og give de unge drenge konfirmations-

forberedelse.855 Konfirmation af unge drenge fandt jævnligt sted om 

bord på skibene. På orlogsskibet FYEN var der konfirmation om 

bord i oktober og september i hhv. 1755 og 1756. Konfirmationer 

blev foretaget om bord, selvom det var kort før togtets afslutning, og 

det derfor havde været en mulighed at få drengene konfirmeret i 

land. Diderich Top omtaler i sin dagbog, at han forestod konfirmati-

onen for drengene om bord på såvel ISLAND som NEPTUNUS (hvis 

præst var død undervejs på middelhavstogtet) ved Marseille, som 

var det sidste sted på hjemrejsen til København, hvor de to skibe var 

samlet, og derfor kunne konfirmationen ” eÿ længere opsættes”.856 

I øvrigt fremgår det af von Havens dagbog, at officerernes aften-

bøn blev afholdt ”i den tilfælles Cajyte”, hvilket vel må forstås som 

officersmessen, der som oftest samledes i den underste kahyt eller 

arkeliet.857 Officererne bad altså ikke sammen med det menige 

mandskab. 

                                                           
854  Haslund 2006 s. 62. 
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856  RA, 0008, Marinemisteriet, Skibsjournaler, ISLAND 1757, Tops dagbog 
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Der er meget få kilder til at belyse dette aspekt, men af og til omta-

les overtroiske træk i de bevarede kilder. Det fremgår eksempelvis af 

von Havens dagbog fra togtet med GRØNLAND i 1761, at skibets 

overstyrmand ”havde drømt om gamle Kiellinger og Hesteskoesøm, 

hvilket sikkert betydede ondt Veyr og Storm”.858 Dette havde op-

skræmt dem, der hørte det, hvoriblandt med sikkerhed søkadetten 

Lütken, som fortalte historien videre til von Haven. 

Også Schiønning omtaler en enkelt gang mandskabets overtro. Det 

var i forbindelse med en drukneulykke i 1770, hvor chaluppens 

kvartermester fra HVIDE ØRN faldt over bord, da han var på vej 

med chaluppen fra land og ud til vagtskibet.859 Roerne havde ikke 

kunnet komme ud til vagtskibet på grund af vind og vejr og fordi de 

var fulde. Men efter at kvartermesteren faldt over bord i en pause, 

kunne de godt ro. Schiønning mente, det var fordi de var blevet 

ædru, men roerne mente, at kvartermesteren skulle drukne, og at de 

ikke havde kunnet komme frem, før det var sket. Denne overtro 

viser tilbage til fortællingen om profeten Jonas i det Gamle Testa-

mente, som havde trodset Guds vilje, hvorfor Gud bragte uheld over 

det skib, han var om bord på, i form af en storm. For at stilne stor-

men kastede søfolkene ham derfor overbord. Denne legende fandtes 

blandt søfolk over hele verden, som frygtede at ”have en Jonas om 

bord”.860 

                                                           
858  Ibid., s. 78. 
859  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 18. juli 1770. Se også Seerup 2004 s. 30ff. 
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9.8.1. Begravelser 

De hyppige dødsfald om bord på orlogsskibene gjorde begravelser 

til søs til en tilbagevendende begivenhed på togter. Begravelsen 

markeredes ved at kampagneflaget – det store flag på agterspejlet – 

blev sat på halv.861 Der blev ikke skudt salut for menige i forbindelse 

med bisættelsen, med mindre de var døde i kamp.862 Til gengæld 

skulle præsten ifølge Søkrigsartiklerne holde ”en meget kort Tale” – 

men kun hvis det blev forlangt.863 I talen skulle han ”tiltale de Le-

vende at betænke deres Död, og at Havet eengang skal igjengive sine 

Döde at möde for Dommen”.864 

I skibspræsten Tops dagbog fra 1757 findes en fin omtale af en be-

gravelse til søs. Det var præsten om bord på orlogsskibet NETPU-

NUS, der var død, mens skibet lå for anker ud for Marseille i det 

katolske Frankrig, hvor det var forbundet med store vanskeligheder 

og udgifter at begrave en protestant i land. I stedet for at sætte ham 

overbord direkte fra skibssiden valgte man at bringe kisten længere 

bort fra skibet i en chalup og foretage begravelsen der.865 Kisten var 

af bræder og gjort klar til at synke: ” paa det den kunde strax synke, 

var alle vegne boret Huller paa den, og inden i den var lagt én ansee-

lig Vægt af Knippelkugler”. Imidlertid ville kisten ikke synke, og 

man måtte ro tilbage til den og fæstne flere knippelkugler til den, 

hvorpå den endelig sank. I præsten Hiorthøys dagbog fra 1770 fin-

                                                           
861  SKA 1752 § 918. 
862  Ibid. § 918. 
863  Ibid. § 265. 
864  Ibid. § 265. 
865  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, ISLAND 1757 for 18. de-

cember 1757. 
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des en helt tilsvarende omtale af en begravelse af en præst til søs, 

hvor kisten heller ikke ville synke: 

8. [juni] døde Hr. Hoff, Præst paa Hospitals-Skibet. 10. [juni] Ud-

ført [dvs. kastet overbord], men da der var for lidet Steen i hans Ki-

ste, saa vi ham Dagen derefter at flyde forbi vores Skib, og dette er 

som oftest de Søfarendes Skiæbne.866 

Døden var altid de store skibes følgesvend. På enkelte togter kun-

ne man være heldige, at kun få døde undervejs, men ingen dødsfald 

overhovedet var stort set utænkeligt. Besætningen måtte bestandig 

tage stilling til det hårde faktum, at døden var en del af livet, og de-

res kammerater kunne rives bort. Vi ved ikke så meget om, hvordan 

det prægede hverdagen. Et par linjer, som Peter Schiønning skrev 

ned i en oversigt over sømandsudtryk, giver et lille indtryk af, hvor-

dan man omtalte de døde. Den ene: ”Han er kommen ned i Sækken” 

var en eufemisme for døden, der hentydede til, at de døde ofte sye-

des ind i deres køjesæk. Den anden: ”Han er i den dybe Kielder”, 

vidner om en grum humor.867 

9.9. Sygdom og død 

I 1760 beskrev von Haven, hvordan han oplevede matrosernes for-

hold om bord på GRØNLAND. Det var meget hårdt vejr, og von 

Haven havde medlidenhed med de menige folk, som led hårdt i 

vejret og efter hans mening var meget udsat for sygdomme og fald-

ulykker. 

De arme Matroser, som maae holde deres Vagt af 4 timer ud, og 

efter 4 timers Søvn igien op paa Vagt, give sig ikke tiid at drage sig 

                                                           
866  Thrap 1893, s. 109. 
867  KB, Schiøn. 45, 4o s. 2860 under ”Skiibes Stranding og u-Lykkelige Til-

fælde andgaaende”. 
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ud af deres vaade Klæder. De lægge sig i deres hængematter, ligesaa 

vaade som de ere, og kand paa den maade ikke let undgaae en fe-

ber.868 

Det var ellers indskærpet i Søkrigsartiklerne, at kvartermesteren 

sørgede for, at mandskabet ikke lagde sig i våde klæder.869 Men her 

som i så mange andre sammenhænge til søs var det ikke muligt at 

leve op til bestemmelsernes gode hensigter. 

Død og begravelse var sjældent en følge af kamp til søs. Der var en 

række trusler mod mandskabets helbred, men den mindst sandsyn-

lige trussel mod helbredet var at komme til skade i kamp med fjen-

den. En langt mere konkret trussel var smitsomme sygdomme. Ska-

der og medfølgende komplikationer kunne også opstå som arbejds-

skader eksempelvis ved fald fra rigningen eller ved at få lemmer i 

klemme i det løbende tovværk. Skader forekom også i forbindelse 

med slagsmål eller f.eks. som følger af korporlige afstraffelser. Langt 

den største trussel var dog sygdomme. De sundhedsmæssige forhold 

om bord på danske orlogsskibe i sejlskibstiden har været genstand 

for flere undersøgelser.870 Alle disse undersøgelser konkluderer, at 

kombinationen af febersygdomme og mangelsygdomme var en stor 

udfordring for danske orlogsskibe i perioden. Forekomsten af ulyk-

ker er knap så systematisk undersøgt. I de følgende afsnit vil omfan-

get af sygdomme og forekomsten af ulykker på danske orlogsskibe i 

sidste halvdel af 1700-tallet blive undersøgt. 

                                                           
868  Haslund 2006 s. 76. 
869  SKA 1752 § 464. Se også Frantzen 1988 s. 131. 
870  Borring 1998, Winge, M. Sygdom på langfart i Frantzen 1988 s. 117ff. og 

Larsen 1968. 
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9.9.1. Sygdomme 

Sygdomme var langt den største trussel mod folkenes helbred. Det er 

i dag svært helt nøjagtigt at fastslå hvilke sygdomme, der var tale 

om. Samtidens beskrivelser af symptomer var ofte ret vage, og kan 

derfor ikke identificeres i forhold til moderne lægevidenskabelige 

termer. Sygdommene opstod dels som en følge af mangelfuld kost 

og var dels resultat af smitsomme virusinfektioner – eller en kombi-

nation af disse to. Sygdomme var en væsentlig faktor i forhold til 

skibes og eskadrers evne til at gennemføre togter og opretholde 

kampevne. Som et særligt graverende eksempel på dette kan nævnes 

den britiske ekspedition til Vestindien i 1726-27, hvor ca. 4000 mænd 

ud af en samlet besætning på 4750 søfolk og soldater omkom af 

skørbug og febersygdomme.871 Under Store Nordiske Krig var den 

udbredte pest i 1711 et problem både for den danske og svenske 

flådeudrustning.872 I 1762 var, som vi skal se, epidemiske sygdomme 

et problem under den store oprustning. Den svenske flåde led vold-

somt under sygdomsudbrud først i 1756 og siden under krigen mod 

Danmark og Rusland 1788-89.873 I 1756 skal der have været 2000 dø-

de i den svenske eskadre.874 

 

9.9.2. Skørbug 

Den mest kendte sygdom, som mange forbinder med klassisk sø-

fartshistorie, var skørbug. Og skørbug var utvivlsomt et stort pro-

blem, idet sygdommen opstod som følge af mangelfuld kost, særligt 

                                                           
871 Rodger 1986, s. 98. 
872 Barfod 1997, s. 166.  
873 Bernes 2008 s. 90ff. 
874 Lybeck 1942 bd. 2 s. 279. 
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mangel på friske frugter og grøntsager, der indeholdt c-vitamin. Og 

da man ikke havde faciliteter til at opbevare og holde denne form for 

fødevarer friske i længere tid, måtte der opstå problemer. Men i sam-

tiden var skørbugen kun en ud af flere problematiske sygdomme. 

Manglen på friske fødevarer var i sig selv et problem, og det er let at 

forestille sig, hvordan forskellige bakterier har kunnet trives i de 

medbragte tønder med kød og vand. Kød og flæsk var ganske vist 

tørret og konserveret med salt, men der var grænser for holdbarhe-

den. Den stærke koncentration af salt i maden var også en belastning 

for nyrer og lever. Det medbragte ferskvand blev ofte beskrevet som 

ildelugtende, grumset og råddent, og bakterierne i dette vand har 

ganske givet også forårsaget en del af de sygdomme, der florerede 

om bord på skibene.  

Skørbug var almindeligt forekommende på skibe, der havde været 

på længere togter. Sygdommen viste sig ved mathed, muskel- og 

ledsmerter, sår, der ikke ville hele eller gamle sår, der sprang op, 

stinkende ånde, blødende gummer og tænder, der faldt ud. I syg-

dommens sidste stadier forekom indre blødninger, og vitale organer 

svigtede. Hvis man ikke behandlede de ramte med vitaminrig kost, 

var skørbugen dødelig.  

I 1753 udgav den britiske skibslæge James Lind bogen A Tretaise of 

the Scurvy, som af mange anses for det afgørende gennembrud i 

kampen mod skørbug. Her forelagde forfatteren beviser for, at ci-

trusfrugter var det mest virksomme middel mod skørbug – dog 

uden at kende til vitaminernes eksistens. I samtiden kendte man 

godt til brugen af frisk frugt og grønt til bekæmpelse af problemet, 

men der var også andre behandlingsformer i brug, og flere af disse, 

fortsatte skibslæger med at bruge længe efter, at Linds afhandling 

var udkommet. Og for eksempel insisterede den kendte opdagelses-

rejsende James Cook på at anvende sauerkraut og maltsaft, som efter 
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hans mening var langt mere virkningsfuldt end citronsaft.875 Uhel-

digvis fulgte den britiske flåde Cooks anbefaling snarere end Linds 

efter jordomrejsen.876 Peter Schiønning nævner ikke i sit manuskript, 

om han kendte til James Linds afhandling. Men han var helt klar 

over, hvad der fungerede bedst mod skørbug, og i 1769 skrev han 

om forholdsregler mod skørbug til skibs:877 

Docteren forsyner sig med brav Cocleare for om mange skulle bli-

ve Syge af Skiørbug – Zitroner og Grønt bør de og have når Lejlighed 

gives. 

Schiønning betragtede altså kokleare som det mest virkningsfulde 

middel mod skørbug, der så kunne suppleres med citroner og grønt-

sager. Det er en urt af korsblomstfamilien, som man fra gammel tid 

havde anvendt i Norden som søfartsmedicin.878 En interessant kon-

statering i samme manuskript, er at skørbugen ikke længere på 

Schiønnings tid vurderedes som noget stort problem.  Hvis man 

endelig var så uheldig at få skørbug, kunne man hurtigt kurere den 

”ved forfriskning, eller et par dage at være ved Landet”, som 

Schiønning skrev.879 Det var for intet at regne i forhold til den feber-

sygdom, der plagede om bord på skibene på hans tid, kaldet forråd-

nelsesfeberen.  

                                                           
875  Lauring, Kåre, Skørbug og dens helbredelse – et spørgsmål om teori 

eller praksis, s. 120, i Rasmussen, Frank Allan (red.), Som en rejselysten 

flåde, Orlogsmuseets Skriftrække nr. 2, 1999. 
876  Ibid. s. 119. 
877  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 2351. 
878  Lauring 1999, s. 111f. 
879  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 2374. 
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9.9.3. Febersygdomme 

Den sygdom, der hyppigst optræder i kilderne fra midten af 1700-

tallet, var ”Forraadnelses Feeber” – febris putrida. Ud fra beskrivel-

serne er det ikke helt entydigt, hvilken sygdom dette var. De forskel-

lige skibslæger brugte forskellige ord, og selv når de anvendte de 

samme ord, er det ikke sikkert, de anvendte den samme terminolo-

gi.880 En række andre ord for sygdommen ser ud til at have været 

brugt i flæng, men har muligvis oprindeligt beskrevet forskellige 

sygdomme. Det drejer sig om ”skibsfeber”, ”fleckfeber” og ”sprink-

ler”. Under et bliver de ofte beskrevet som en form for tyfus, hvilket 

næppe er helt retvisende.881 Formentlig dækker ordet ”forrådnelses-

feber” også over maveforgiftninger som følge af fordærvede madva-

rer.882 Schiønnings beskrivelse af denne febersygdom var, at den for 

det meste ytrede sig med mathed og træthed, hovedpine, kuldegys-

ninger og ringe appetit, samt opkastninger.883 Han led selv kraftigt af 

den i 1762, hvor han nær var død af den. Han mente, at det var den 

samme sygdom, der ramte den danske eskadre i 1769. Denne syg-

dom er også omtalt som ”galdefeber” eller ”febris recurrens”.884 

Åbenbart dukkede den samme eller en lignende epidemi op igen i 

1773 og i 1788-89. 

 

9.9.4. Behandling 

Både skørbugsramte og febersyge blev til søs anbragt i en særlig 

sygeafdeling eller om bord på hospitalsskibet, hvis der var et sådant 

                                                           
880  Larsen 1968 s. 191. 
881  Se f.eks. opslag ”sprinkler” og ”flekfeber” i ODS. 
882  Larsen 1968 s. 192. 
883  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 2374-76. 
884  Larsen 1968 s. 191. 
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med eskadren. Hvis sygdommen blev konstateret mens skibet lå for 

anker, kunne man bringe de syge i land, enten til Søkvæsthuset i 

København eller til hospitaler eller lejede huse i land i fremmede 

havne. Sygeafdelingen indrettedes på underste batteri i forskibet og 

afskærmedes til alle sider med vægge af sejldug, så de syge så vidt 

muligt skånedes for trækvind.885 Der udnævntes sygevogtere af den 

menige besætning til at passe på de syge, og ved smitsom sygdom 

forsøgte man at holde de smittede isoleret fra den øvrige besætning. 

Selvom skibets læger havde en række medikamenter i deres behold-

ning, var det reelt kun en kombination af isolation, pleje, hvile og 

sund kost, der kunne standse spredningen af sygdom på skibene. 

Det var vigtigt at få de syge i pleje så hurtigt som muligt, og man 

måtte holde øje med folkenes tilstand. Det var ikke noget godt tegn 

når man så en del af mandskabet med tørklæder bundet om hovedet, 

en langsom gang og mat udsende, skrev Schiønning.886 Tørklæderne 

var et tegn på, at folkene havde hovedpine. 

 

9.9.5. Et eksempel – 1756-eskadren 

For at give et eksempel på, hvordan sygdomsbilledet i en dansk 

eskadre kunne se ud, vil tallene fra den danske neutralitetseskadre i 

1756 blive analyseret.  

 

                                                           
885  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 2356. 
886  Ibid., s. 2376. 
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Det ovenstående diagram bygger på oplysninger fundet i Holmens 

Ekvipagemesters indkomne sager fra 1756.887 Her er der bevaret en 

række lister over det totale antal syge i den eskadre, der blev udru-

stet i 1756 og sendt til Norge, hvor den lå i Flekkerø Havn det meste 

af sommeren og efteråret.  

Gruppen af syge på 1756-eskadren omfatter tre ”betjenter”, en 

gruppe på 12 underofficerer og specialister (bådsmænd, skibmænd, 

kvartermestre og håndværkere), 116 matroser og bøsseskytter og 81 

soldater. I alt 212 personer. Det er bemærkelsesværdigt, at de enrol-

lerede og soldaterne om bord var dobbelt så udsatte for at blive syge 

i forhold til divisionsfolkene. Det stemmer meget godt overens med 

en bemærkning i Peter Schiønnings manuskript til en håndbog i 

praktisk sømandskab, hvor han undrede sig over, at særligt de nor-

                                                           
887  RA, 515, Holmens Chef, (Søetaten) Standretssager, 1756. 
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ske enrollerede hyppigt blev syge, selvom de som udgangspunkt var 

i bedre sundhedstilstand og havde varmere klæder end de ofte dår-

ligt ernærede og fattigt klædte divisionsfolk.888 Han forklarede dette 

med, at nordmændene nok ikke kunne tåle den store forandring, når 

de kom hjemmefra. Denne forklaring er formentlig helt korrekt. Di-

visionsfolkene var vant til de sygdomme, der herskede om bord og 

var derfor immune overfor de smitsomme sygdomme, der ramte 

nordmændene hårdt. Den højere sygelighed blandt nordmændene 

og tilsvarende lavere blandt divisionsfolkene gjorde sig også gæl-

dende ved togter til Vestindien. Her var fordelingen af dødsfald som 

følger:889 

 

Divisionerne 22,9 % 

Danmark/Slesvig 35,7 % 

Norge 41,3 % 

TABEL 23: Dødsfald ved togter til Vestindien. 

 

Det skal nævnes, at det totale antal af 1756-eskadrens folk, der enten 

måtte sendes i land eller døde om bord var 35 ud af en samlet popu-

lation på 202 syge. Det betyder, at godt 30 % af eskadrens patienter 

blev så syge, at de var helt uarbejdsdygtige. Omvendt kan det ikke 

tolkes sådan, at behandlingen om bord havde en succesrate på 70 %, 

da mange stadig lå syge ved togtets slutning, men blot ikke i listerne 

blev noteret som ført syge i land. 

 

 

 

                                                           
888  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 2372. 
889  Borring 1998, bilag 12c. 
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Skib Besætning Syge (% 

af besæt-

ningen) 

Byggeår 

(alder) 

STORMARN, 60 504 54 (10 %) 1751 (5 år) 

DELMENHORST, 50 358 34 (9 %) 1735 (21 år) 

DITMARSKEN, 50 358 21 (6 %) 1732 (24 år) 

FYEN, 50 358 54 (15 %) 1749 (7 år) 

BORNHOLM, 40 289 15 (5 %) 1748 (8 år) 

MØEN, 40 289 17 (6 %) 1752 (4 år) 

HVIDE ØRN, 30 214 7 (3 %) 1753 (3 år) 

WILDMANDEN, 18 117 - 1754 (2 år) 

I alt 2487 202 (8 %)  

TABEL 24: Syge og døde i 1756-eskadren. 

 

Dato 17.7.1756  31.7.1756 21.8.1756 4.9.1756 

Antal 

syge i 

eskadren 

62 

(2 %) 

30 

(1 %) 

60 

(2 %) 

66 

(3 %) 

TABEL 25: Syge i 1756 eskadren, efter dato. 

 

Hvis det forudsættes, at man fulgte nogenlunde samme beman-

dingsreglement, som fulgtes ved udrustningen i 1762, var 1756-

eskadrens totale besætning groft anslået 2487 mand, hvoraf altså 202 

blev ramt af sygdom. Omregnet i procent var det ca. 8 % af den sam-

lede besætning, der i løbet af togtet blev ramt af sygdom. De der 

døde eller måtte sendes i land udgjorde ca. 1 % af den samlede be-

sætning. På intet tidspunkt udgjorde andelen af syge på eskadren 

over 2 %. 
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Peter Schiønning mente, at forrådnelsesfeberen første gang fore-

kom på den danske eskadre i 1757.890 De oversigter over syge og 

døde, som blev indberettet til Admiralitetet fra 1757-eskadren, viste 

da også bekymrende høje tal (se tabel 26).891 Dette års eskadre var i 

omfang, sejlads og varighed meget lig det foregående års eskadre, 

hvilket gør forskellen i sygelighed og dødelighed så meget desto 

mere påfaldende.  

  

Skib Besætning Døde Byggeår 

(alder) 

DR. JULIANE MARIE, 70 626 9 (1,5 %) 1752 (5 år) 

SEIEREN, 60 504 4 (1 %) 1754 (3 år) 

SJÆLLAND, 60 504 7 (1,5 %) 1750 (7 år) 

SLESVIG, 50 358 9 (2,5 %) 1733 (24 år) 

DITMARSKEN, 50 358 36 (10 %) 1732 (25 år) 

NELLEBLADET, 40 289 43 (15 %) 1746 (11 år) 

HVIDE ØRN, 30 214 1 (0,5 %) 1753 (4 år) 

DOCQUEN, 30 214 3 (1,5 %) 1746 (11 år) 

I alt 3067 112 (4 %)  

TABEL 26: Døde i 1757-eskadren. 

 

Den 29. juli sendte eskadrechef admiral Rømeling et bekymret brev 

om de mange døde hjem til Admiralitetet. På det tidspunkt var der i 

alt 111 mand ramt af sygdommen, og seks døde. Da togtet var slut i 

midten af oktober, var i alt 112 af eskadrens folk døde. 

                                                           
890  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 2374. 
891  RA, 510, Admiralitetet, (Søetaten), Indkomne Sager 1757. Breve fra 

eskadrechef Rømeling dateret 29. juli, 17. august og 15. oktober 1757. 
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Som det fremgår, havde det ene skib, NELLEBLADET, i 1757 flere 

døde, end der var i hele eskadren i 1756. Samme år blev også 60-

kanonersskibet, ISLAND, ramt af sygdom, og på togtet til Konstan-

tinopel i 1757-58 havde man en dødelighed på 4,5 %. De i alt 20 døde 

var fordelt på syv soldater og 13 matroser og håndværkere ud af en 

samlet besætning på 440 mand.892 

Det ovenstående er kun en meget lille undersøgelse af omfanget af 

sygdom om bord på danske orlogsskibe på et togt i 1700-tallet. Det 

er ikke noget stort materiale at lave statistiske beregninger ud fra. 

Men tallene muliggør en forsigtig sammenligning med sygeligheden 

om bord på britiske flådeskibe i hjemlige farvande i 1757 og 1759, 

hvorfra der også foreligger statistisk materiale. De britiske skibe 

havde i denne periode en andel af syge på mellem 2,3 og 5,6 %.893 De 

danske skibe var altså marginalt sundere, men ikke overraskende 

viser tallene også, at der ved togter i hjemlige farvande var en rela-

tivt lav sygelighed både i den danske og britiske flåde. Den forelig-

gende forskning om sygdomshistorie på danske orlogsskibe i perio-

den har primært fokuseret på lange togter til Vestindien og Afrika, 

hvor sygdomme var langt hyppigere forekommende.894 Der kunne 

dog godt opstå udbredt sygdom om bord på eskadrer under hjemli-

ge himmelstrøg, som det fremgår af det ovenstående. Men det var 

altså ikke i sig selv sygdomsfremkaldende at udruste en stor eskad-

re. Der skulle andre faktorer til. Ud over fødevarernes kvalitet var 

den største ukendte faktor forekomsten af smitsomme sygdomme.  

                                                           
892  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, ISLAND 1758. 
893  Rodger 1986, s. 104. 
894  Borring 1998, Frantzen 1988 s. 117ff. Larsen, Øyvind, Schiff und Seuche, 

1795-99, Oslo 1968. 
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Peter Schiønning skrev, at når et skib først var ramt af sygdom det 

ene år, var der høj risiko for, at det igen ville blive ramt det følgende 

år, og ofte flere år i træk.895 Han mente, at smitten blev siddende i 

skibets træværk, og rådede til, at man tømte skibet for alt inventar 

om vinteren og røgede det grundigt igennem. Dette råd afspejler 

samtidens teorier om skadelige dunster. Det er ikke let at forklare, 

hvorfor de samme skibe skulle plages af sygdom år efter år, dakte-

rier ikke kan overleve fra år til år. Man kan overveje, om årsagen kan 

have været konstruktionsmæssige detaljer, der f.eks. hindrede venti-

lationen om bord, evt. kombineret med svampeinficeret træværk, 

der har kunnet svække mandskabets helbred med skadelige sporer. 

Under alle omstændigheder kan det bekræftes, at enkelte skibe var 

særligt plaget af sygdom. Fregatten MØEN med 40 kanoner havde i 

1756 haft den højeste andel af syge om bord, nemlig 17 % af den 

samlede besætning. Da denne fregat sejlede til Vestindien i 1759 

havde den en uhyggelig høj dødelighed. En påfaldende høj andel af 

dem, der døde undervejs, var 40 enrollerede matroser fra Dragør og 

45 ud af skibets 50 mand store soldateske.896 I alt omkom 105 af ski-

bets besætning på 330 mand – 32 % af bemandingen. Søsterskibene 

FYEN og GRØNLAND havde ikke nær den samme dødelighed ved 

det samme års udkommando. Også i 1762 blev MØEN voldsomt 

ramt af sygdom. Fregattens næstkommanderende, Peter Schiønning, 

førte dagbog, hvoraf det fremgår, at 16 (5 %) af besætningen døde 

inklusive skibets kaptajn, men stort set samtlige om bord var syge i 

                                                           
895  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 1762. Se også KB, Schiøn. 44, 4o, s.2374, 

dateret 11.2.1775. 
896  Hjorth 1998 s. 39ff. 
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perioder.897 Skibet kunne maksimalt have 42 personer i sygekost, da 

der ikke kunne laves mad til flere i kabyssen, men der var mange 

flere, der var syge, så det endda var et problem i forhold til at sejle 

skibet.898 Selvom dødeligheden altså ikke var så stor som i 1759, var 

det stadig bekymrende, og et potentielt problem i forhold til en even-

tuel krigsindsats.  

 

9.9.6. Ulykker 

Livet til søs bød på mange farer for såvel officerer som menigt 

mandskab. Ildsvåde var en konstant trussel i de træbyggede skibe, 

hvor der ofte var store mængder krudt inde. Den voldsomste brand-

ulykke i perioden skete ved Nordafrikas kyst, da fregatten FALSTER 

i juni 1753 - ved en matrosdrengs uforsigtige omgang med ild, brød i 

brand.899 Selvom fartøjer fra de øvrige skibe i den danske eskadre, 

hurtigt kom til undsætning, var der uhyggeligt mange druknede. 

Druknedøden var accepteret som en naturlig følge af at falde over-

bord. Kun få mestrede kunsten at svømme. Det betød ikke blot, at 

folkene døde, hvis de faldt overbord på åbent hav, men også, at der 

hyppigt forekom drukneulykker i Københavns Havn. I 1765 omkom 

ca. 40 personer i Københavns Havn, da en chalup med søfolk og 

gæster fra orlogsskibet ST: CROIX kæntrede på Københavns Red, og 

i 1781 kæntrede fregatten BORNHOLMs barkasse på Københavns 

                                                           
897  MØENs skibsjournal fra 1762 er desværre gået tabt og findes ikke på 

Rigsarkivet. 
898  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 28. oktober 1762. 
899  Nørregård, Georg, Fregatten Falster ved Marokko 1753, Marinehistorisk 

Selskab, Kbh. 1956, s. 16f. 
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Red, hvorved 22 søfolk druknede.900 Først efter år 1800 blev der ind-

ført svømmeundervisning for Nyboders børn i bassiner ved Gam-

melholm – tilsyneladende dog kun for de børn, der gik på underoffi-

cersskole.901 

Ved arbejdet med svære trosser i gangspillet kunne ulykker fore-

komme, hvis f.eks. et reb sprang. Derfor sørgede man altid for, at der 

var mindst en af skibets ober- eller undermestre om bord, når man 

udførte sådant arbejde.902 

Ved forlis på åbent hav var ingen redning sandsynlig. Da linieski-

bet INDFØDSRETTEN i 1783 forsvandt i Atlanten, var der ingen, der 

overlevede og kunne berette, hvad der var sket.903 Dette relativt upå-

agtede forlis forbliver – målt i tabte menneskeliv - til dato den største 

danske skibskatastrofe nogensinde, idet besætningen bestod af ca. 

559 mand. Ligesådan forsvandt den nybyggede 24-kanoners fregat 

HVIDE ØRN i 1799 sporløst i Middelhavet.904 De overlevende fra 

den nyligt erobrede svenske prise, orlogsskibet GÖTEBORG, som 

forliste ved Island i 1718, kunne prise sig lykkelige over, at de klare-

de sig i land på den islandske kyst, og derefter blev passet og plejet 

på de lokale gårde, inden de året efter kunne rejse hjem igen til 

Danmark og Norge.905 

                                                           
900  Vedr. ST. CROIX 1765 se KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 26. september 

1765. Vedr. BORNHOLMs barkasse se samme journal for 8. december 

1781. 
901  Lind 1882 s. 74. 
902  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 1010f. 
903  Garde, bd. 4, Kbh. 1835 s. 282. 
904  Høj, Jeppe B. F.C.H. Hohlenberg Flådens fabrikmester 1796-1803, Kbh. 2003 

s.56f. 
905  Halldór Baldurson, Marinehistorisk Tidsskrift nr. 2, 2008 s. 3 ff. 
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Om bord på GRØNLAND oplevede man i februar 1760 ifølge von 

Havens dagbog en voldsom storm, hvor han noterede, at ca. 40 ma-

troser var syge, og seks matroser kastet over bord.906 Et opslag i ski-

bets journal, som er bevaret på Marinens Bibliotek, viser dog, at von 

Haven dramatiserede situationen noget. En del matroser var døde af 

sygdomme, og om morgenen den 2. februar var der hele to faldulyk-

ker, hvor først matrosen Hermand Nielsen fra 2. Division uden be-

tydelige skader overlevede et fald fra storemærseråen ned på skand-

sen kl. 5, mens Lemmeck Joensen fra 4. Division halvanden time 

senere også faldt fra storemærseråen, men uheldigvis røg i vandet 

”og blev borte”.907 Ved fregatten BORNHOLMs konvojrejse til Vest-

indien i 1780-81 var antallet af ulykkestilfælde forbløffende ringe. 

Dødeligheden om bord var stor på grund af tropesygdomme, men 

først den 11. april 1781 noterede kaptajnen Peter Schiønning i sin 

dagbog om en sejlmanøvre:908 

”< faldt ved den Leylighed Matros Ole Nielsen af Christiansand 

District No. 79 ned fra Storemærseraaen, paa Koebryggen og slog sig 

ihjel eller dog strax efter døde; dette var den første paa Reysen som 

ved ulykkelig Tilfælde var bleven dræbt.” 

Da havde BORNHOLM været på togt i mere end et år, og under-

vejs var 56 mand omkommet før Ole Nielsen – alle af forskellige 

febersygdomme. Heraf kan man udlede flere ting, dels at søfolkene 

har været erfarne og påpasselige, dels at de syge om bord ikke fik 

                                                           
906  Haslund 2006, s. 76. 
907  MAB, J.B. Winterfeldts journal fra togt med GRØNLAND 1760-61, be-

mærk, at Admiralitetets kopi af journalen er gået tabt sammen med stort 

set alle øvrige skibsjournaler fra 1760’erne, som derfor ikke er i Søeta-

tens Arkiv på Rigsarkivet. 
908  KB, Schiøn. 12, 4o, journal for 11. april 1781. 
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lov til at gå så længe med deres sygdomme, at de var til fare for sig 

selv eller andre under arbejdet. 

9.10. Mad og drikke  

Det gamle mundheld ”uden mad og drikke duer helten ikke”, gjaldt 

naturligvis lige fuldt i land som til søs. Det hårde fysiske arbejde om 

bord fordrede, at folkene fik nærende kost og drikke. I en tid uden 

moderne konserverings- eller køleteknik var der dog bestandig pro-

blemer med at holde fødevarerne om ikke friske så i det mindste 

spiselige. De forskellige kostreglementer i Søetaten har været gen-

stand for flere undersøgelser ud fra ernæringsmæssige og medi-

cinsk-historiske perspektiver.909 Målet med de følgende afsnit om 

hhv. vand og øl og kostforhold er derfor ikke at forske yderligere i 

disse aspekter, men snarere at fremdrage nye perspektiver på mad 

og drikke som en del af skibets og mandskabets dagligdag. 

 

9.10.1. Vand, øl og brændevin 

At have tilstrækkelige ressourcer af drikkevarer om bord på skibene 

var livsvigtigt. Man regnede som en tommelfingerregel med, at der 

blev brugt tre potter ferskvand og 2½ potter øl per mand per dag, 

hvilket svarer til ca. 5,3 liter væske i alt, hvoraf der dog også blev 

taget vand til madlavning, tøjvask, mv. Vandet stuvedes i læggerser 

og fade (også kaldet farkens), der anbragtes nederst i lasten. Lægger-

serne lå nederst og oven på dem lå fadene. 

Normalt medbragte skibene til almindelige togter forsyninger til 

tre måneders forbrug, hvilket svarede nogenlunde til, at der som 

                                                           
909  Se f.eks. Borring 1998 og Engquist, Allan og Lone Allingstrup, ”Søe-

Spise-Taxt anno 1752” i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 4, 1991 s. 3ff. 
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tommelfingerregel skulle medbringes et fad vand per mand.910 Dette 

ses bl.a. af skibsskriverens inventarreglement, hvor det anførtes, at 

der skulle medbringes følgende antal læggerser og fade til skibene:911 

 

 

 Korresp. Indh. pot-

ter 

Indh. 

liter 

Vægt når 

fyldt 

1 Læggers = 2½ fad 680 potter 656,95 l. 1632 

pd/816 kg. 

1 

Fad/Farkens 

= 2 tønder 272 potter 262,78 l. 661 

pd/330,5 

kg. 

1 Tønde = 136 pot-

ter 

136 potter 131,40 l. 300 pd/150 

kg. 

1 Potte = 4 pægle  0,97 l.  

TABEL 27: Størrelses- og vægtforhold for orlogsskibenes tønder.912 

 

 90 kan. 70 kan. 60 kan. 50 kan. 

Læggers 90 80 70 60 

Fade 80 60 50 40 

I alt omregnet til tønder 610 tdr. 520 tdr. 450 tdr. 380 tdr. 

I alt omregnet til tons 91,5 ts. 78 ts. 67,5 ts. 57 ts. 

TABEL 28: Vandkapacitet for orlogsskibe.913 

                                                           
910  KB, Schiøn. 45, 4o s. 2708, ”Om Vand-Fyldningen”. 
911  KB, NKS 4494, 4o, opslag 35.  
912  Bygger dels på KB, NKS 4494, 4o, opslag 62, dels på KB, Schiøn. 45, 4o s. 

2702, ”Om Vand-Fyldningen”. Vægtenheden ”læggers” synes at være 

specifik for Søetaten. 
913 Ibid. 
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Vandet hentedes fortrinsvis ved brønde i København. Ifølge Peter 

Schiønning var det bedste vand det fra brønden på Gammelholm 

ved Frossenborg Vagt. Han bemærkede i øvrigt, at vand fra norske 

kilder rådnede langt hurtigere end det københavnske brøndvand, 

selvom det som udgangspunkt smagte bedre. De store læggerser 

bragtes tomme om bord på skibet og blev efterset og stuvet ned i 

lasten, hvorefter de blev fyldt ved hjælp af særlige vandpramme, der 

med pumpe og en slange blev ”styrtet”, som det kaldtes, over på 

læggerserne. I denne proces var det vigtigt så vidt muligt at undgå, 

at der kom urenheder ned i vandet. 

Videnskabsmanden von Haven noterede sig, at det medbragte 

vand rådnede, men at det ikke afholdt folkene fra at drikke det:914 

Vandet skal smage meget got efter en tredobbelt eller firedobbelt 

forraadnelse; men derhos have en bruun thebou couleur. 

Også Peter Schiønning noterede den samme tanke om, at vandet 

kunne rådne og blive godt igen op til tre gange. Han tilføjede desu-

den, at erfaring viste, at det ikke hjalp at koge vandet, da det íkke 

gjorde noget ved den dårlige smag.915 Da smag og lugt var de eneste 

indikatorer, man havde, før man fik viden om bakterier, forekom 

denne konklusion logisk. 

Øl var nemmere at holde frisk. Den konserverende humle smagte 

ganske vist skarpt, men blev til gengæld betragtet som sund og god 

for maven.916 Der kunne naturligvis opstå situationer, hvor man på 

grund af knaphed måtte rationere folkenes drikkevarer. Det var dog 

en så stor belastning af mandskabets forhold, at det efter Peter 

                                                           
914  Haslund 2006 s. 72. 
915  KB, Schiøn. 45, 4o s. 2724f. 
916  Ibid. s. 2718. 
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Schiønnings opfattelse ikke burde ske uden et foregående skibsråd. 

Schiønning begrundede bl.a. dette med, at indskrænkningerne skulle 

ses i forhold til, at ”Øll og Vand (<) i almindelighed pleyer at staae 

aabent for en hver at tage saa meget af som de vil”.917 Dog stod der 

en skildvagt på underste batteri, der skulle holde orden, når folkene 

kom for at drikke af det der opstillede fad, og særlig holde øje med, 

at der ikke kom snavs ned i vandet.918 På et 50-kanoners skib som 

DITMARSKEN medbragtes der 50 ”U-Beslagne Øll-støber”, altså 

store krus af træ.919 Folkene havde altså ikke hver deres krus, men 

måtte deles om dem. 

Som et supplement til vand og øl, var der en daglig ration bræn-

devin. Ifølge søspisetaksten var der 1¾ pægl brændevin pr. mand 

om ugen. Det svarer til et dagligt forbrug på 6 cl. pr. mand. I dag 

regnes en genstand for 4 cl., så det var med andre ord en stor snaps, 

der blev skyllet ned. Af Skibsskriverens inventarreglement ses det, at 

der på 50-kanoners skibe medbragtes otte brændevinsfade. Disse 

fade opbevaredes bag lås og slå som nævnt i afsnittet om skibsprovi-

antskriveren. 

Den franske kaptajn de Folligny beså i 1739 et dansk orlogsskib og 

hæftede sig ved, at man til forskel fra franske skibe ikke medragte øl 

og ikke vin om bord på de danske skibe.920 Øllet optog mere plads 

end vin om bord på franske skibe. Til gengæld mente han, man kun 

brugte vandet til madlavning og at danske søfolks forbrug af drikke-

varer generelt var mindre end de franskes. 

                                                           
917  Ibid. s. 2726. 
918  Ibid. s. 2396. 
919  KB, NKS 4494, 4o, opslag 35. 
920  Ehrencron-Müller 1922 s. 238. 
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9.10.2. Kahytskosten 

Vores viden om kostens sammensætning for de menige om bord på 

1700-tallets orlogsskibe er ganske stor, idet den var reguleret ved en 

spisetakst, der bestemte hvilke måltider, der blev spist hvornår, og 

hvor store mængder råvarer, der blev udmålt til hver enkelt. Imidler-

tid er vores viden om officerernes kost tilsvarende lille. Kahyttens 

økonomi var adskilt fra resten af skibets økonomi, og en økonomisk 

kaptajn med en dygtig hovmester og kahytskok har formentlig kun-

net få ganske meget ud af de tildelte kostpenge. Men ud fra de 

yderst få oplysninger, der er fundet om dette emne, tyder meget på, 

at også officerernes kost var ganske beskeden. Den rejsende viden-

skabsmand von Haven skriver om måltiderne om bord på GRØN-

LAND i 1761, at første ret ved aftensmåltidet ”bestandig var Vand-

grød”, som han og de øvrige rejsende hurtigt blev trætte af. Om af-

tensmåltiderne i øvrigt skrev han:921 

”Den anden Ræt blev vel forandret hver aften, men slog sielden til; 

saa at vi kand sige, at Comm[andør Fisker]: og hans hofmester sør-

gede for, at vi førte et ret tarveligt Levnet til Skibs” 

Et andet sted i dagbogen nævner von Haven, at skibet tog en svær 

overhaling, der gjorde ”at de som spiste i Cajyten til Kiælds Quar-

teer, vare blevne kastede med et stykke af bordet, deres Stoele, deres 

Tallerkener og Fregacé omkuld”.922 Frikassé stod altså også på me-

nuen. Da von Haven havde disse oplevelser med kahytskosten, var 

GRØNLAND ikke nået længere end til den norske kyst. Det var altså 

ikke en situation, hvor man havde rationeret maden.  Der var dog 

                                                           
921  Haslund 2006, s. 73. 
922  Ibid., s. 75. 



366 

 

lyspunkter, som da en norsk lods bragte en helleflynder til skibet, 

som blev fortæret med stor glæde i kahytten.923 

Et problem med de tildelte kostpenge var, at de ikke var reguleret 

efter, hvor skibet sejlede hen. Det betød for Peter Schiønning, at han 

kom i en knibe da han var i Vestindien i 1780. Kostpengene slog ikke 

til, da fødevarepriserne i Vestindien var tre gange de danske. Han 

skrev derfor fortvivlet hjem til sin hustru i København, ”jeg vil allee-

neste siige dig at 1 pd. kiød her koster 24 sk. et æg 4 sk. og at jeg 

snart spiller bankerot i America<” og instruerede hende i at sende 

ham forsyninger med næste skib.924 Hans glæde var stor, da han med 

et dansk orlogsskib modtog et kærligt brev fra hustruen og følgende: 

 

½ tønde holstensk ... smør 

1 fjerding maj maaneds smør 

3 tønder rugmel 

6 røgede skinker 

4 pd lybsk pølse 

2 tønder korn.925 

 

Det kan synes utroligt, at det skulle kunne betale sig at bestille varer 

fra København til Vestindien, når der var friske råvarer i den lokale 

havn. Men det var åbenbart tilfældet i hvert fald i 1780. 

 

9.10.3. De meniges kost – Søspisetaksten af 1752 

Måltiderne var i 1752 tilrettelagt på følgende måde:926 

                                                           
923  Ibid., s. 74. 
924  KB, Schiøn. 4. Fol. Brev fra Peter Schiønning til Marie Nægler dateret 

22.7.1780. 
925  Ibid. Brev fra Marie Nægler til Peter Schiønning dateret 13.6.1780. 
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Dag Frokost Middag Aften 

Søndag Brændevin Flæsk og ærter Smør og 

grød 

Mandag Smør og 

Brød 

Smør og grød Smør og 

grød 

Tirsdag Brændevin Kød og ærter Smør og 

grød 

Onsdag Smør og 

Brød 

Bergenfisk og 

ærter 

Smør og 

grød 

Torsdag Brændevin Flæsk og ærter Smør og 

grød 

Fredag Smør og 

Brød 

Smør og grød Smør og 

grød 

Lørdag Smør og 

Brød 

Bergenfisk og 

ærter 

Smør og 

grød 

TABEL 29: 1752-søspisetaxten. 

 

Mængden af kød, ærter, gryn, brændevin, etc. var nøje bestemt og 

specificeret, så hver enkelt vidste præcis, hvor stor en mængde af 

den givne fødevare, han havde ret til. Spisetaksten var desuden be-

stemt ved kgl. resolution, og det var forbundet med hård straf, hvis 

besætningsmedlemmer ubeføjet klagede over maden.927 Hvis man 

ønskede at klage, skulle klagen fremføres ”med Sømmelighed og 

uden Hedsighed”.  

                                                                                                                           
926  Finn Askgaard, Til Orlogs i Dagligliv i Danmark1720-90 s. 339 og Garde 

1835 bd. 3 s. 216f. 
927  SKA 1752 § 606. 
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Den meget ensformige 

kost blev af og til suppleret 

med andre råvarer. Det 

kunne være fisk, hvilket 

kendes fra engelsk littera-

tur, og som på GRØN-

LAND som nævnt oven-

for.928 Men der er kun få og 

spredte oplysninger om 

denne variation i maden. 

Da lynet i 1757 slog ned i 

orlogsskibet NELLEBLA-

DET ved Flekkerø i Norge, 

ramte det dels to matroser, som mirakuløst overlevede, dels to 

strandmåger, ”som vare skudte Dagen forved og laae paa Bakken 

imellem begge Cordeels Knægterne tæt imod Agter Kanten af Fokke 

Masten”.929  Disse måger blev formentlig noget svedne, og det er ikke 

sikkert, at de endte på tallerkenerne i officersmessen. 

I Søkrigsartiklerne indskærpedes det, at mandskabet ikke måtte 

sidde og spise på de opskudte ankertove.930 Det antyder, at der ikke 

altid var egentlige skaffeborde mellem kanonerne, men at folkene 

lejrede sig med deres spisebakker, hvor der nu var plads. Dog frem-

går det af et inventarreglement fra 1766, at der kunne findes ”Slaug-

Borde” på skibene, men det nærmere antal nævnes ikke, da det var 

”Efter Beskaffenhed” altså afhængigt af skibets indretning.931 I Har-

                                                           
928  Rodger 1986 s. 45 og Haslund 2006, s. 74. 
929  MAB, Winterfeldts dagbog for 28. juni 1757. 
930  SKA 1752 § 451. 
931  KB, NKS 4494, 4o, opslag 28. 

Figur 27: Original spisebakke, helotting, 

1766. Marinemuseet i Horten. 
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boes Marine-Ordbog fra 1839 forklares det under opslaget 

”Baksplads”, at det var  

”det Sted i Skibet, der er anviist enhver Bakke til at ophænge deres 

Köier og holde deres Maaltider, naar Veiret hindrer at gjöre dette 

sidste paa överste Dæk”.932 

9.11. Lys om bord 

Man må forestille sig, at der har været ganske mørkt under dæk selv 

i dagtimerne. Men det var begrænset, hvad der blev stillet til rådig-

hed for det menige mandskab at bruge af lys. Om bord på et 50-

kanoners orlogsskib som DITMARSKEN fandtes der nemlig kun ret 

få lygter af forskellig type. Det var dels 26 ”Haand Løgter”, der kun-

ne bæres rundt efter behov.933 På batteridækket var der ud over 

håndlygterne monteret ”Siede Løgter” svarende til en for hver anden 

kanon, altså på f.eks. et 50-kanoners skib 25 sidelygter, der forment-

lig har været fast monteret i skibssiden mellem kanonerne, ligesom 

der var ni andre lygter, der ser ud til primært at have været til brug 

for artilleristerne.934 Ifølge et reglement fra 1752 vedr. brugen af lys 

om bord på orlogsskibene, var der ugentligt tilkendt sommer og 

vinter hhv. 20 og 40 små lys til ”Spiisning og Extra Arbeide” til 

mandskabet.935 Det vil sige ikke engang lys nok til samtlige håndlyg-

ter i sommermånederne. De små lys vejede ca. 50 gram hvert og må 

antages at have haft en brændtid på lidt over to timer. 

                                                           
932  Harboe 1839 s. 37. 
933  KB, NKS 4494, 4o, opslag 28. 
934  Ibid., opslag 131. 
935  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60, Reglemente for Lys s. 94ff. 
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I det hele taget økonomiserede man med lyset. Der fandtes et reg-

lement for forbrug af lys, der regulerede alle mandskabsgruppers og 

funktioners brug af lys. Og selvom der blev sparet, var det dog alli-

gevel ganske store mængder lys, der blev brugt i løbet af et togt. Da 

fregatten MØEN med 40 kanoner og 253 mands besætning blev 

sendt med eskadren i 1756, var den bl.a. forsynet med 23 lispund og 

12 pund lys, svarende til ca. 190 kg.936 

Ud fra lysreglementet er det muligt at sige lidt mere om forholdene 

om læ. Ud over de få håndlygter, der kunne bruges ved mandska-

bets spisning og til andre formål, var der opsat faste lygter på for-

skellige steder i skibet. Kokken havde eksempelvis en lampe ved 

kabyssen, og styrmændene havde lys i nathuset, så de kunne se 

kompasset om natten. Som orienteringslys var der også lys under 

skansen og på mellemdækket ved spillet, ligesom der var afsat ret 

mange lys til lasten dybest nede i skibet, som ellers henlå i perma-

nent buldermørke. Kvartermestre, tømmermændene og de øvrige 

betjenter og officerer havde alle lys, som de kunne anvende ved de-

res arbejde dels i deres kamre, dels i f.eks. tømrernes værksted og 

lignende områder. En skibsproviantskriver på et 50-kanonersskib 

havde ifølge lysereglementet 14 store og 14 små lys til sit ugentlige 

forbrug, uanset om det var sommer eller vinter.937 Samme mængde 

lys stod til rådighed for hans undergivne, underskriverne, som der 

kunne være to af. Bortset fra kahytten og de mørke rum i lasten, var 

der ikke andre personer eller funktioner om bord, der havde flere lys 

til rådighed. Det siger noget om vigtigheden og omfanget af den 

megen bogføring, der var betroet skibsproviantskriveren. 

                                                           
936  KB, Schiøn. 9, 4o, journal for 11. marts 1756. 
937  RA, 512, Mønsterskriveren ved søfolket (Søetaten), Resolutionsprotokol 

1750-60, Reglemente for Lys s. 94ff. 
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9.12. Skibskister og kistekammerater 

Der var ikke meget plads til privatliv om bord på 1700-tallets orlogs-

skibe. Det eneste matroserne kunne have for sig selv, var indholdet 

af deres skibskister. Imidlertid var pladsen om bord så knap, at det i 

Søkrigsartiklerne var påbudt, at matroserne komprimerede deres 

bagage ved at deles om skibskisterne.938 At denne regel om at dele 

kister blev udført i praksis, kan bekræftes ved opslag i forskellige 

justitsprotokoller, hvor der tit ved opgørelser over afdøde matrosers 

efterladte ejendele anførtes, at tingene lå i en anden mands kiste. Her 

skal nævnes et eksempel fra DITMARSKEN i 1757. Den afdøde 

Rasmus Lorentzens tøj: 

<befantes i en Kiste som tilhører hans Kammerad Jep Jørgensen 

Krop og hvori de har hafft sit tøj tilsammen – 3 Skiorter (etc.)<939 

Da Peter Schiønning i 1769 var næstkommanderende for orlogs-

skibet PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE med 60 kanoner, 

anførte han i sin dagbog hvor mange kister, der blev ført i land. Før 

togtets begyndelse:940 

”< Blev den Mængde Kister, Folkene havde bragt om bord, da 

hver Mand havde sin, saaledes formindsket, at 42 Tomme af dem 

blev bragt i Land, ved at en Del Kammerater godvilligt valgte at 

være to og to om en Kiste.” 

Ud fra dette udsagn kan det konstateres, at mindst 84 matroser i 

dette tilfælde delte kiste med en kammerat. Skibets samlede besæt-

ning var på over 500 mand.  

                                                           
938  SKA 1752 § 159. 
939  RA 0008, (Marineministeriet), skibsjournaler, DITMARSKEN 1757, ju-

stitsprotokol s. 7. 
940  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 25. maj 1769. 
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Tyveri af effekter fra kisterne burde ikke kunne forekomme om 

bord. Søkrigsartiklerne påbød, at folkenes kister skulle holdes aflåst, 

og nøglen måtte ikke efterlades i låsen.941 Men når folkene deltes om 

deres kister, kunne en ”kistekammerat” fristes til at stjæle af sin 

makkers ting, hvis kistekammeraten døde. Det kendes i hvert fald 

fra en enkelt sag fra ISLANDs togt til Middelhavet i 1758.942 Her var 

matrosen Tolle Christensen kommet for skade at forsyne sig med 

både trøje og sko fra sin afdøde kistekammerat Reiert Kieldsen, og 

Christensens forsikringer om, at det var aftalt før kammeratens død, 

hjalp ham ikke. Den strenge sociale kontrol om bord på skibene har 

effektivt forhindret, at et sådant tyveri kunne ske uopdaget, og det 

var da også kammeraternes udsagn, der fældede Tolle Christensen. 

Han dømtes efter Søkrigsartiklernes § 632 til at kattes med 27 slag tre 

dage i træk. 

Der kendes kun få skibskister fra 1700-tallets orlogsskibe. LOS-

SENs vrag fra 1717 indeholdt tre hele skibskister, hvis indhold des-

værre kun var delvist bevaret.943 De to af kisterne var relativt be-

skedne af størrelse og målte ca. 65 cm. i længden og 40 cm. i bred-

den. De var ikke bevaret i deres fulde højde, men har målt lidt over 

30 cm. i højden. Den tredje kiste var større, 84 cm. lang og 42 cm. 

bred. Indholdet af denne større kiste var rigere end de små kisters. 

Kisterne kan have rummet to matrosers ejendele, hvis praksis med at 

dele kister var den samme som i midten af 1700-tallet. 

                                                           
941  SKA 1752 § 630. 
942  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, ISLANDs justitsprotokol, 

upagineret, fra 22. april 1758 og frem, sag mod Tolle Christensen.  
943  Molaug 1983 s. 115f. 
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9.13. Ejendomsforhold, beklædning og mandskabets 

personlige effekter 

Som før anført, var det muligt for besætningen at købe deres afdøde 

kollegaers ejendele på auktion. Denne form for handel foregik næ-

sten aldrig med rede penge. Kun sjældent ser man anført i auktions-

protokollen, at en skjorte eller et par sko er købt kontant. I stedet 

blev det nøje anført, hvem der havde købt hvad og for hvor meget. 

Ved togtets slutning ville dette beløb blive fratrukket den indtjente 

hyre, som den enkelte sømand havde til gode. Opgørelserne over de 

afdøde besætningsmedlemmers efterladenskaber viser, at de afdøde 

for det meste efterlod sig ret små kontante beløb. Skibets økonomi 

var altså en slags avanceret bytteøkonomi, hvor de regnskaber, der 

blev ført af skibsproviantskriveren, var uhyre vigtige. 

Det er en almindelig antagelse, at det menige mandskab om bord 

på 1700-tallets orlogsskibe ikke var uniformeret.944 Dette er kun del-

vist korrekt. Halvdelen af det menige mandskab, som kom fra Hol-

mens divisioner, har helt sikkert haft uniform. Hvad det øvrige me-

nige mandskab angik, må det antages, at de indtil 1771 blot gik i de 

klæder, de havde med sig. De enrollerede var søfolk, og det må an-

tages, at de har forsynet sig med hensigtsmæssigt tøj, hvis de over-

hovedet har haft råd til det. Dog var mangelfuld beklædning et pro-

blem, og derfor anbefalede Søetatens admiralitetsmedicus, Urban 

Bruun Aaskow i 1771, at der ved udkommandoer af hensyn til 

mandskabets sundhed blev udleveret både over- og undermunde-

ring til hele besætningen, og at der også blev medgivet reservebe-

                                                           
944  Se f.eks. Ole Feldbæk, Slaget på Reden s. 102: ”Dagliguniformer for flå-

dens underofficerer og menige mandskab brugtes endnu ikke omkring 

år 1800.” Se også Frantzen 1988 s. 133. 
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holdninger af beklædning.945 Men bare fordi der blev medgivet 

munderinger til et skibs togt, var det ikke ensbetydende med, at de 

også blev brugt til daglig. Det kan et eksempel fra 1771 illustrere:946 

”I eftm. blev 2de Matroser sat i Bøyen og blev tampede for Cano-

nen, som havde solgt deres Munderinger i Land.” 

Det er Peter Schiønning, der omtaler denne tildragelse fra sin tid 

som chef på fregatten HVIDE ØRN, der var vagtskib i Sundet. Ma-

troserne havde mulighed for at sælge munderingerne ved landlov i 

Helsingør. Det anførte eksempel er interessant, fordi det viser flere 

ting. Dels at matroserne havde fået udleveret munderinger, dels at 

matroserne ikke kan have gået med dem til daglig, eftersom de ellers 

ikke kunne have satset på, at de kunne slippe af sted med at sælge 

deres uniform og sidst, men ikke mindst, at der blev holdt øje med 

det udleverede og slået hårdt ned på salg af munderinger. 

Hvilken påklædning matroserne anvendte, når de ikke var i uni-

form, kan man slutte sig til fra indholdet i de mange lister over afdø-

de søfolks efterladenskaber. Disse lister kan også anvendes til at 

undersøge søfolkenes økonomiske forhold. En sammenligning af 

efterladenskaber efter henholdsvis divisionsfolk og enrollerede sø-

folk på DITMARSKEN i 1757 viser ikke noget entydigt om status og 

formue. Blandt de døde var den mest velsituerede den enrollerede 

matros Rasmus Lorentzen fra Aabenraa, som efterlod sig ikke min-

dre end fem trøjer af forskellig kvalitet og ligeså mange bukser. Han 

efterlod sig endog 2 mark, 10 skilling i rede penge, og da hans ejen-

dele blev bortauktioneret, indbragte de hele 14 rigsdaler, 2 mark, 7 

skilling. I den fattigere ende kan man nævne matrosen Mads Chri-

stensen fra 4. Division, der blot efterlod sig ejendele for en værdi 2 

                                                           
945  Mogens Winge, Søværnets lægevæsen 1500-1840 s. 289. 
946  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 5. juli 1771. 
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mark, 12 skilling. Ud af de 23 døde besætningsmedlemmer var der 

kun fem fra divisionerne, og disse efterlod sig kun ejendele til en 

værdi af under tre rigsdaler hver. Da det imidlertid er så få folk fra 

divisionerne, er det ikke statistisk forsvarligt heraf at tolke, at matro-

ser fra divisionerne var fattigere end enrollerede matroser. 

De døde besætningsmedlemmer om bord på DITMARSKEN i 1757 

var markant fattigere end deres døde kollegaer samme år på orlogs-

skibet ISLAND, der var på togt til Middelhavet. Men samlet set er 

det så få personer, at der som ovenfor anført ikke kan tolkes entydigt 

ud fra beløbene. Opgørelserne over efterladte ejendele gør det imid-

lertid muligt at udtale sig kvalificeret om bohavets art. Dermed kan 

man forklare, hvilke ejendele en forholdsvis velhavende matros 

havde i sin skibskiste i forhold til en fattig matros. Den enrollerede 

matros Peder Jensen Thomas fra Dragør efterlod sig eksempelvis 

ejendele til en samlet værdi af mere end 44 rigsdaler.947 Blandt hans 

ejendele fandtes ikke færre end 12 tørklæder, hvoraf et af bengalsk 

silke. Hertil kom, at han havde kontanter til en samlet værdi af mere 

end ni rigsdaler. Sammen med fem trøjer, tre par bukser og fire 

skjorter, to par sko og et par ”pampusser” (dyre orientalske sutsko) 

og en mængde andre ejendele, var det med til at gøre denne matros 

til en ganske holden mand. De mange tørklæder var muligvis købt i 

Levanten med videresalg hjemme i Danmark for øje. Den før omtalte 

2. tømmermand Lars Michelsen på samme skib efterlod sig som sagt 

værdier til over 60 rigsdaler.  

Med deres udseende signalerede matroserne, at de var en gruppe 

med deres helt egen kultur: De gik med langt, løst udslået hår. Det 

har særlig gjort dem let genkendelige i hovedstaden, hvor langt hår 

                                                           
947  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, ISLAND 1757-58, justits-

protokol. 
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ikke var almindeligt og generelt blev associeret med bønder og sø-

folk. Peter Schiønning nævner i sine strøtanker “De store vægter 

Cabusser, og det udslagne bonde haar, vores faste Matroser stedse 

gaar med”, som han mente så tosset og kluntet ud.948 Schiønning 

anfører i samme strøtanke, at hvis man foreslog matroserne at samle 

håret med et bånd i nakken, blev det opfattet som urimeligt og latter-

ligt. Dette fandt han så meget desto mere ærgerligt, da han mente, 

det lange hår var til gene for matroserne i deres arbejde, når de klat-

rede til vejrs i al slags vejr, hvor der var fare for at det:949  

< u–beleiligt Tungt og Vaadt med force skal slaae ham i Andsig-

tet, i Munden og for Øynene, at h[an]d ved op og ned Entring k[an]d 

staae fare for, ved det h[an]d ofte der for ikke k[an]d see, eller ved at 

vilde tage det tilbage lettelig k[an]d falde, uden at tale om at h[an]d 

idelig resiquerer at faae det ind i blokke, og med Pine at miste det<  

Schiønnings betragtninger afspejler såvel praktiske overvejelser 

som en afgrundsdyb kulturkløft mellem ham og de menige søfolk. 

I opgørelser over matrosernes efterladte ejendele optræder hyppigt 

parykker, som formodentlig anvendtes, når søfolkene skulle være 

”fine” i land - muligvis når de gik i kirke. De omtalte parykker var 

typisk ”lammeskindsparykker”, altså parykker, hvor lammets uld 

simpelt hen sad på skindet. I land anvendtes sådanne parykker af 

bl.a. landsbypræster.950 Men ved arbejdet i riggen og formodentlig 

generelt, når søfolkene opholdt sig om bord, bar de håret løst. 

                                                           
948  KB, Schiøn. 61, 4o, s. 740 ”Om Matrosernes udslagne Haar”. 
949  Ibid., s. 742. 
950  Salmonsens Konservationsleksikon, opslag ”Haarhandel”. 
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9.14. Kriminalitet og straf om bord 

På trods af, at der for såvel livet om bord på skibene og livet i land 

på Holmen fandtes endog meget detaljerede straffebestemmelser i 

henholdsvis Søkrigsartiklerne og Krigsartikelsbrevet for Landtjene-

sten ved Søetaten, var der bemærkelsesværdig forskel på retspraksis 

i disse to forskellige miljøer. Det er påfaldende, at de justitsjournaler, 

der medbragtes på orlogsskibene i det omfang, de er bevaret, kun 

sjældent rummer forhør og retsforhandlinger i forbindelse med kri-

minalitet. De bevarede justitsjournaler rummer primært opgørelser 

eller ”registreringsforretninger” over afdøde besætningsmedlem-

mers efterladte ejendele. Det er f.eks. tilfældet med DITMARSKENs 

justitsprotokol fra 1757 og med den tilsvarende protokol fra IS-

LANDs togt i 1757-58. 

I modsætning hertil står det omfattende arkiv fra Søetatens Kom-

binerede Ret og andre retsinstanser ved Søetaten, som rummer rig 

dokumentation for forskellige former for kriminalitet i land. Denne 

kontrast illustrerer, at der var store forskelle på livet om bord og i 

land. Om bord var søfolkene underlagt en streng social kontrol. I 

dette komprimerede miljø måtte konflikter forebygges, før de udar-

tede til vold. Potentielle årsager til konflikter blev søgt minimeret 

f.eks. ved strenge regler om rationering af levnedsmidler og alkohol, 

der ikke blot gjorde det let at administrere skibets økonomi, men 

som også kunne forebygge uoverensstemmelser om tildeling af mad, 

etc. De samme stabiliserende faktorer var ikke til stede i land, hvor 

alkohol ikke var rationeret og kromiljøet dannede rammen om 

skænderier og slagsmål. 

I Søkrigsartikelsbrevet fra 1752 indskærpedes det, at alle officerer i 

Søetaten ”skulle have dette Söe-Krigs Artikels Brev, saavel til Lands, 
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som til Vands, udi Eje”.951 I samme paragraf bestemtes det, at bogen 

skulle bringes med om bord på skibene, og at der desuden skulle 

læses højt af den mindst en gang ugentligt, så ” den meenige Mand 

kunde om sine Pligter vorde underrætted”.952 Begrundelsen var 

praktisk, nemlig at så kunne ”ingen sig med Uvidenhed om deres 

Pligter undskylde.”953 I de forskellige undersøgte skibsjournaler fo-

rekommer notater om oplæsning af Søkrigsartiklerne dog kun gan-

ske spredt. Når der blev læst højt af paragrafferne, var det mest 

praktisk, at det skete i forbindelse med gudstjenesten eller morgen-

bøn, hvor besætningen alligevel var samlet på dækket. I en overord-

net betragtning om oplæsning af Søkrigsartiklerne skrev Schiønning 

om baggrunden for oplæsningen:954 

”<det er ikke saa meget for at de k*an+d erindre saadant, eller at 

de giør sig u-mage for at kunde dette, som for at saadant giver en 

slags skrek, og erindring om de haarde love de farer under, der i 

Tilfælde dæmper Frekhed og opsetsighed; ligesom og den ære og 

Respect de ved oplæssning sees at blive bevist, end og af Officeerer-

ne, da de gemeenlig andhøres med Blottet Hovet. Dog naar m[an]d 

kuns udmærker og oplæser de fornødenste og vigtigste, og saadant 

skeer ofte, hænger der dog endeel ved til sidst, da en erindrer en 

Artikul, en anden, en anden, som de da selv siden siger hinanden, 

siden efter.” 

Afstraffelser var en tydelig manifestation af de hierarkiske og juri-

diske forhold for de om bordværende. Disse forhold var i en dyna-

misk udvikling i 1700-tallet. De straffe, der stipuleredes for forskelli-

                                                           
951  SKA 1752 § 203. 
952  Ibid. 
953  Ibid. 
954  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 1033. 
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ge forseelser i Søkrigsartiklerne afspejlede tidens standsopdelte tan-

kegang. Straffe var ikke ens for alle. Man dømtes både ”efter sin 

stand og sin forseelse”.955  I Søkrigsartiklernes afsnit ”Om Skik og 

Orden” opremsedes alle tænkelige forseelser, og det blev beskrevet, 

hvilke straffe de forskellige besætningsgrupper skulle idømmes for 

forseelserne. Typisk straffedes menige og underofficerer hårdere end 

officerer. En matros straffedes eksempelvis med tamp eller kat for en 

forbrydelse, som en officer ville blive reprimanderet eller degraderet 

for. Officerer kunne ikke straffes fysisk, uden i meget grove tilfælde, 

og da kun med dødsstraf enten med sværd eller økse. Hvilket dog 

aldrig fandt sted. 

Indtil indførelsen af Søkrigsartikelsbrevet af 1752 gjaldt Søkrigsar-

tikelsbrevet fra 1700, som i mange forhold var et væsentlig strengere 

regelsæt. Øjensynligt var synet på kriminalitet og straf mildnet i 

tiden mellem de to krigsartikelsbreve. I 1790 skrev Peter Schiønning i 

sine ”strøtanker”, at de danske søkrigsartikler var ”muelig nogle af 

de mildeste i Europa, og giør os Ære”.956 Han var af den opfattelse, at 

spring fra råen og den drakoniske straf for at trække kniv i vred hu 

var et levn fra ældre og rå, barbariske tider. Her skelnede han klart 

mellem første og anden halvdel af 1700-tallet og undskyldte de gam-

le, rå straffe med, at de var fra før 1750, hvor tiderne var anderledes. 

Et eksempel på en i det store og hele uændret paragraf er den, ved-

rørende ”i vred Hu at trække Kniv”. I såvel søkrigsartiklerne fra 

1700 som dem fra 1752 straffedes denne forseelse med, at en kniv 

skulle stikkes igennem synderens hånd og ind i stormasten, hvoref-

                                                           
955  RA, Admiralitetet (Søetaten), Søkrigsartikelskommissionens protokol s. 

30. 
956  KB, Schiøn. 61, 4o, ”Om adskillige Straffe i Søe Etaten” s. 944. 
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ter han selv skulle trække hånden til sig!957 Men blev der nogen sinde 

dømt efter denne paragraf? Søfolkene brugte kniv i meget af det 

daglige arbejde, så der var en reel risiko for alvorlige skader ved 

uforsigtig omgang med dette farlige redskab. Det er lykkedes at fin-

de et enkelt eksempel på et knivstikkeri i justitsprotokollen fra or-

logsskibet ISLANDs togt til Konstantinopel i 1757-58.958 Her angreb 

matrosen Christian Kesler sin sidemand Niels Fisker med en kniv, 

uden at denne dog fik alvorlige sår. Der er desværre kun forhør og 

ikke en egentlig domsforhandling eller redegørelse for strafudmå-

lingen i justitsprotokollen. Af forhøret fremgår det, at Kesler forsva-

rede sig med fuldskab og raseri. Af skibspræsten Topps dagbog fra 

samme togt fremgår det, at Kesler slap med at blive sluttet 10 dage i 

bøjen og derefter afstraffet med 50 slag tamp for kanonen.959 Her har 

man valgt ikke at bruge § 638, selvom der ingen tvivl var om, at det 

var denne paragraf, der gjaldt i situationen. 

Mens søkrigsartiklerne fra 1700 var præget af, at dødsstraf nær-

mest var standardstraffen for selv tilsyneladende ret ubetydelige 

forseelser, forsvandt denne automatik helt i 1752-artiklerne. En an-

den markant forandring var, at kølhalingsstraffen, der blev brugt i 

stor udstrækning i artiklerne fra 1700, helt blev afskaffet i 1752. Det 

samme var tilfældet i Sverige, hvor kølhalingsstraffen forsvandt i de 

nye svenske søkrigsartikler, som udkom i 1755.960 Kølhaling betød, at 

delinkventen bundet på hænder og fødder haledes under kølen på 

skibet, og indebar stor risiko for at blive voldsomt forrevet af begro-

                                                           
957  SKA 1700 artikel 59 og SKA 1752 § 638. 
958  RA 0008, (Marineministeriet) Skibsjournaler, justitsprotokol for orlogs-

skibet ISLAND 1757-58. 
959  RA 0008, (Marineministeriet), skibsjournaler, orlogsskibet ISLAND 

1757-58, Topps dagbog for 7. september 1757. 
960  Lybeck 1942 bd. 2 s. 271. 
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ninger på skroget under vandlinjen. Med datidens mangelfulde sår-

behandling kunne denne straf meget let ende med døden. 

En forklaring på, at denne udvikling fandt sted, er, at de straffe, 

der stipuleredes i søkrigsartiklerne fra 1700, var så strenge, at de ville 

have virket invaliderende på besætningen, hvis de var blevet hånd-

hævet bogstaveligt. Noget sådant var ikke i officerernes eller kon-

gens interesse. Det kan derfor formodes, at de mildere straffe i 

Søkrigsartikelsbrevet af 1752 afspejlede den reelle retspraksis om 

bord på skibene, da en bibeholdelse af de drakoniske straffebestem-

melser ville have mindsket artiklernes troværdighed blandt mand-

skabet. En anden faktor var, at der under den lange fredsperiode, 

ikke var behov for at føre lige så streng disciplin og mandstugt som i 

krigstid. Den nok væsentligste faktor var, at stort set hele besætnin-

gen på de danske skibe var trænede søfolk, hvorfor det ikke var 

nødvendigt at tvinge dem til at udføre deres tjeneste med trusler om 

korporlig afstraffelse, hvilket var tilfældet om bord på britiske ski-

be.961 Søetatens relativt korte udkommandoer betød også, at der var 

et mindre socialt og psykisk pres på besætningerne. Der har for-

mentlig eksisteret homoseksualitet blandt danske søfolk, men der 

findes ingen dokumenterede tilfælde. Hvis folkene havde sådanne 

tilbøjeligheder, har de formentlig været forsigtige nok til at udfolde 

dem i land, eftersom risikoen for opdagelse om bord var ekstremt 

høj. I den britiske flåde, hvor udkommandoerne ofte var meget læn-

gere, findes en række dokumenterede tilfælde.962 

Om bord på ISLAND førte præsten Top i 1757-58 dagbog, hvilket 

gør det muligt at konfrontere dagbogens oplysninger med oplysnin-

gerne fra skibets justitsprotokol. I skibets justitsprotokol er der kun 

                                                           
961  Rodger 1986 s.215. 
962  Ibid. S. 80f. 
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oplysninger om to sager, hvor der er blevet afholdt forhør hhv. 30. 

august 1757 og 22. april 1758. Imidlertid omtaler Top seks straffe i 

den samme periode.963 Det må formodes, at årsagen var, at rene til-

ståelsessager ikke blev ført til protokols. 

Vores forståelse for kriminalitet og straf om bord på de store sejl-

skibe er begrænset af, at det formentlig langt fra altid var tilfældet, at 

forseelser og straffe blev optegnet i justitsprotokollen. Eksempelvis 

nævnes i skibsjournalen fra orlogsskibet FYEN i 1755, at en dreng kl. 

halv otte om morgenen d. 16. juli blev ”katted for canonen for Tyve-

rie”.964 Denne straf eller forhør etc. i forbindelse hermed, leder man 

forgæves efter i skibets justitsprotokol. Heller ikke Peter Schiønning 

omtaler sagen i sin ellers ret nøjagtigt førte dagbog. Det har åbenbart 

været en så almindelig eller lille hændelse, at man ikke mente, den 

behøvede at føres til protokols. 

Et eksempel på en særdeles uformel form for justits skal også 

nævnes her. I Peter Schiønnings ”strøtanker” nævner han en matros 

ved navn Morten, som han havde sejlet med om bord i fregatten 

CHRISTIANSBORG i 1752.965  Ud over, at Morten var en dygtig for-

topsgast, sørgede han for at holde de øvrige bramsejlsgaster til ar-

bejdet, og når han mente, de havde forset sig på en eller anden måde, 

tog han sig den frihed at irettesætte og sågar fysisk afstraffe sine 

kollegaer. Dette blev i første omgang påtalt og straffet, når det blev 

opdaget af officererne, men til sidst tolereret, og Schiønning havde 

foreslået, at han skulle udnævnes til ”sæt-kvartermester”, hvilket 

                                                           
963  RA, 0008, (Marineministeriet), skibsjournaler, ISLAND 1757-58, Dide-

rich Topps dagbog for hhv. 27.6. 1757, 27.7. 1757 30.8.1757, 22.4.1758, 

16.7.1758, 29.7.1758. 
964  RA, 0008, (Marineministeriet), skibsjournaler, FYEN 1755-56, 16. juni 

1755. 
965  Schiøn. 84, 4o, Adskillige tanker fra 1751-1759 s. 4880. 
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Morten dog havde undslået sig, da han var tilfreds med at være, 

hvor han var. Schiønning noterede tilfreds ”vi havde aldrig nogen 

Uleylighed med det Merss”. 

En interessant kilde til afstraffelser om bord på orlogsskibe under 

Store Nordiske Krig er matrosen Trosners dagbog, der skildrer 

mangfoldige straffe i perioden 1710-14.966 Her finder man f.eks. en 

beskrivelse af en straf om bord på orlogsskibet DANNEBROG i juli 

1710: 

Om aftenen var der 2de af vore folk, som slogis om læj. Da fik capi-

tainen det at vide; de blev begge fastgjort til et tønde band og fik 

hver sin tamp i haanden og maatte saa slaa hver andre til straf.967 

Denne straf var helt uden hjemmel i Søkrigsartiklerne af 1700, hvor 

der i artiklen vedr. slagsmål stipuleredes en straf med tre spring fra 

råen, tamp og kølhaling, hvis sagen var grov nok.968 

Noget tyder altså på, at de voldsomme straffebestemmelser i sø-

krigsartiklerne fra både år 1700 og 1752 blev betragtet som straf-

rammer, i forhold til hvilke der kunne dømmes mildere og helt arbit-

rært, selvom dette ikke fremgår eksplicit af artiklerne.  

Mens der kunne forekomme slagsmål blandt de menige, var det en 

anden sag blandt officererne. Deres uoverensstemmelser ophøjedes 

til æressager og endte af og til med duel. Peter Schiønning beretter i 

et brev om dueller blandt officererne på fregatten FYEN i 1756.969 

Duellerne fandt dog sted i land, og Schiønning noterede, at det dog 

ville have ”været galt, om noget var bleven foretaget paa skibet”.  

                                                           
966  Tank 1923. 
967  Ibid. s. 21 
968  SKA 1700 artikel 56. 
969  Det omtalte brev er bevaret i Schiønnings egen afskrift efter kladden i 

1803.  Desværre er modtageren ikke identificeret, se Schiøn. 84, 4o, 

Fragmenter af adskillige gamle breve og andet s. 4931ff. 
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Duellerne tilhørte en privat sfære mellem officererne og er eksem-

pelvis ikke omtalt i skibets journal. Hverken i sin dagbog eller i bre-

ve melder Schiønning desværre noget om duellernes og skænderier-

nes baggrund eller nærmere forløb. 

Schiønning var tydeligvis ikke glad for disse dueller og de konflik-

ter, der herskede om bord, og fandt sig selv i en mærkelig mellem-

position. Der er ingen tvivl om, at Schiønning lige såvel som alle 

andre officerer om bord var klar over, at udfordringer til duel og 

duellering i det hele taget var strengt forbudt. Men han blev først 

rigtig forarget, da det var ved at udarte til duel umiddelbart på dæk-

ket. Han forventede tydeligvis, at duellanterne overholdt diskretio-

nens konventioner og snarere henlagde deres duel til et hemmeligt 

sted i land ved daggry. I Søkrigsartiklerne var forbudet mod duel 

helt klart formuleret.970 Men selvom dueller var forbudt, blev de i 

vidt omfang tolereret.971 

9.15. Fritid ved udkommando 

Selvom livet generelt var hårdt til søs, fandtes der også stunder ind-

imellem til afslapning og fornøjelse. Fritiden blev anvendt til såvel 

studier som til leg og afslapning. For den menige besætning kunne 

tiden gå med at ryge en pibe tobak, hvilket de mange piber og to-

baksdåser eller ruller med tobaksblade blandt besætningens ejendele 

                                                           
970  SKA 1752 § 643. 
971  Pedersen, Sune Christian, På Liv og Død, Duellens Historie i Danmark, s. 

65-66 argumenterer forfatteren for, at dueller blev tolereret i militære 

kredse i Frederik V’s regeringsperiode i højere grad end under den fore-

gående konge, Christian VI. Forfatteren henviser til Tyge Kroghs dispu-

tats, Olysningstiden og det Magiske, Henrettelser og korporlige Straffe i 1700-

tallets første halvdel, s. 206f. og 215ff. 
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vidner om.972 Skibene var en maskulin verden, hvor der sjældent 

kom kvinder. Der er kun fundet meget få omtaler af kvinder om 

bord på danske orlogsskibe i perioden. Meget tyder på, at det gene-

relt ikke var accepteret. Dog tyder noget på, at der i de kaotiske dage 

op til Slaget på Reden i 1801 var ”fruentimmer” om bord.973 I den 

britiske flåde var der jævnligt kvinder om bord både på togter og 

ved havneophold.974 Men det skal ses i sammenhæng med, at britiske 

søfolk levede lange perioder af deres liv om bord, mens de danske 

søfolk kun var borte for et togt ad gangen, og derfor var i stand til at 

føre et normalt familieliv.I de følgende afsnit skal både de daglige 

fritidsaktiviteter og de lidt mere sjældent forekommende oplevelser 

beskrives. 

 

9.15.1. Landlov 

Formelt set var det ikke tilladt skibschefen ”nogen Nat at ligge fra 

Borde” – altså overnatte i land – slet ikke i krigstid, og i fredstid ikke 

uden at han havde en gyldig grund.975 Hvis han gjorde, blev det ind-

skærpet i artiklerne, at den næstkommanderende skulle være om 

bord, og at de to ikke måtte være fra borde samtidig. Men i virkelig-

heden blev denne regel administreret meget lempeligt. Peter Schiøn-

ning skriver i sin håndbog om praktisk sømandskab, at ”da dette 

skulle være meget geneert for Cheffen og egentlig maae være at for-

staae i Krigs Tiid, saa bliver dette sielden eller aldrig paa noget Skib 

                                                           
972  Se f.eks. RA, 0008, (Marinemisteriet), skibsjournaler, DITMARSKEN, 

justitsprotokol s. 7, 30, 35 og 41. Se også Borring 1998 s. 56. 
973  Frantzen 1988 s. 151. 
974 Rodger 1986 s. 75ff. 
975  SKA 1752 § 156. 
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observeret.”976 Et godt eksempel på, at én ting var, hvad der stod i 

Søkrigsartiklerne, en anden, hvad man praktiserede til daglig. 

På de store skibe bestræbte man sig på, at der i hvert fald var en 

officer om bord, når skibet lå for anker. Men på små fregatter var det 

ligefrem accepteret, at en kadet eller skibets styrmand kunne overla-

des ansvaret. Det afgørende var blot, at den, der blev om bord, hav-

de styr på reglerne om salutering og signalering, mv. 

Kadetter og betjenter fik ligesom officererne ofte tilladelse til at gå i 

land. Sådanne besøg i land kunne godt være af længere varighed. 

Når betjenter eller underofficerer fik tilladelse til at gå i land, var 

man dog opmærksom på, at ikke alle fra en bestemt gruppe var i 

land samtidig, så der eksempelvis altid var mindst en af styrmænde-

ne eller bådsmændene om bord.977 

Der var stor forskel på, hvilke muligheder hhv. officerer og menige 

havde for at komme i land, når orlogsskibene lå ved forskellige hav-

ne. De menige havde ikke lige så god adkomst til at komme i land, 

når de havde frivagt, som officererne. Men på den anden side var det 

også i officerernes interesse, at de menige fik lov at komme i land af 

og til. 

I forbindelse med besøg ved fremmede havne var man på grund af 

risikoen for desertion generelt forsigtig med at lade besætningen gå i 

land. En undtagelse var dog, når søfolkene var syge og sendtes i land 

på rekreationsophold eller på hospital.978 Ved hjemlige havne var det 

en anden sag. Ved længere ophold på Københavns Red var det ifølge 

Peter Schiønning direkte sundhedsfarligt at lade samtlige folk forbli-

ve om bord i længere perioder ad gangen. Derfor tillod man folkene 

                                                           
976  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 1004. 
977  Ibid., s. 1010. 
978  Frantzen 1988 s. 120. 
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i det omfang, de kunne undværes om bord, at gå i land ”Bakke viis” 

altså i de grupper, de i forvejen var inddelt i på skibet. Af hensyn til 

besætningens sundhed burde de om bordværende soldater også 

jævnligt i land, selvom deres officerer og underofficerer havde pro-

blemer med at undgå desertion blandt de menige.979 Da den danske 

eskadre lå ved Flekkerø i Norge i 1757 løste man problemet ved at 

sætte soldaterne i land på ” Øen hvor Soldater bliver sadt i Land for 

at røre dem”, som det formuleredes i justitsprotokollen fra NELLE-

BLADET.980 Der lå dog et rofartøj ved øen, som fristede to soldater til 

at forsøge at desertere, de blev opdaget og straffet med 10 dage i 

bøjen og hhv. 27 og 50 slag med kat.981 

Om man tillod matroserne at overnatte i land i forbindelse med 

landlov var op til den enkelte skibschef. Hvis man insisterede på, at 

matroserne skulle være om bord på skibet samme aften, risikerede 

man, at de var berusede, kom for sent og lavede for meget uro både i 

forbindelse med afhentningen, og når de var om bord. Når man lod 

dem overnatte, og de skulle tilbage til skibet, skrev Schiønning: ”om 

Morgenen har de sovet Rusen ud, passer gierne bedre deres Tiid, og 

i meere stilhed kommer om bord”.982 Sådan kunne søfolkenes tøm-

mermænd vendes til en fordel for officererne. Ved længere ophold 

på Københavns Red var det ifølge Schiønning også almindeligt at 

bringe folkenes ”Fruentimmer om bord at danse med for en Dag 

naar de ere saadant begiærende”.983 

                                                           
979  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 1016. 
980  RA, 0008, (Marinemisteriet), skibsjournaler, NELLEBLADET 1757-59, 

justitsprotokol. 
981  Ibid., skibsjournal for 6. juli 1757. 
982  KB, Schiøn. 41, 4o, s. 1016. 
983  KB, Schiøn. 45, 4o, s. 2792. 
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Ved udkommandoer, der indebar længere ophold i fremmede 

havne, eller når skibet lå for anker eksotiske steder, benyttede office-

rer og mandskab naturligt lejligheden til at gå i land på sightseeing. 

Således var officererne fra linjeskibet GRØNLAND i 1760 i land på 

sightseeing på både Malta, i Smyrna i Lilleasien og i de franske hav-

nebyer Marseille og Toulon. Undervejs til Middelhavet i 1752 var 

Schiønning også i Portsmouth, hvor han beså flådeværftet og søka-

detakademiet, ligesom han sammen med britiske kadetter forvildede 

sig ind i et horehus, som han dog forlod igen så hurtigt som mu-

ligt.984  

Det var ikke kun under eksotiske himmelstrøg, at søofficerer begav 

sig på sightseeing. Også under ophold i Norge beretter Schiønning 

om ture i land, hvor der blandt andet blev skudt til måls og efter 

fugle.985 Også det menige mandskab kunne finde på at bruge lejlig-

heden til at gå i land i Norge som f.eks. i 1779, hvor de norske matro-

ser fra det menige mandskab om bord på fregatten CHRISTIANSØE 

fik lov til at lave et Skt. Hans-bål.986  

 

9.15.2. Spil 

Peter Schiønning nævner flere steder i sin dagbog forskellige former 

for spil. På sit første længere togt i 1753 lærte han at f.eks. at spille 

dam, basset og l’hombre.987 I september 1769, mens han var udkom-

manderet med eskadren, lærte han også at spille skak af kollegaen 

Akeleye.988 Også videnskabsmanden von Haven underviste office-

                                                           
984  Seerup, Jakob, The Danish Naval Academy in the age of enlightenment, 

Mariners Mirror no. 3, 2007 s. 327. 
985  KB, Schiøn. 9, 4o, journal for 8. august 1756. 
986  KB, Schiøn. 11, 4o, journal for 23. juni 1779. 
987  KB, Schiøn. 9, 4o, journal for 19. august 1753. 
988  KB, Schiøn. 10, 4o, journal for 30. september 1769. 
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rerne i skak om bord på GRØNLAND i 1759.989 Et andet spil, der 

blev spillet blandt officererne om bord på orlogsskibene, var skrab-

næse en slags mikado, hvor knappenåle blev fisket ud af bunken 

med små redskaber. Peter Schiønning ejede f.eks. et skrabnæsespil.990 

Også under Store Nordiske Krig blev der spillet skrabnæse om bord 

på danske orlogsskibe. I månedsløjtnanten Andres Bohses skrive-

skrin, fundet i vraget af fregatten LOSSEN, der sank i 1717, blev der 

fundet et sæt, som dog ikke var så fint udformet som Peter Schiøn-

nings.991 Der blev også fundet et sortiment af andre spilleterninger og 

brætspil om bord i vraget.992 Søkrigsartiklerne forbød ellers udtryk-

keligt spil:993 

All Spill og Dobbel skal være forbuden, hvorfor og ingen Gemeen 

maae tage med sig Kaart-Spill, Tærninger, eller noget, som henhörer 

til saadan Leeg; Men, dersom nogen af Officiererne, eller Betjenterne, 

spille store Spill, da skal alt det, som er vundet, være forbrudt til 

Fattig-Byssen, og hver af dem strax erlægge efter Chefens Sigende 5 

Rdlr. til Fattig-Byssen. 

Denne bestemmelse giver et interessant indblik i de sociale forskel-

le om bord. Officerernes spil var kun underlagt straf, hvis de spillede 

”store Spill”. Uskyldige spil som skrabnæse, skak, dam og et slag 

kort var altså accepteret. Brætspil uden indsats har formodentlig 

tjent som rent tidsfordriv. Men f.eks. kortspillet basset, som Schiøn-

ning lærte på togtet i 1753 blev i samtiden beskrevet som et hasard-

spil, og det er ikke utænkeligt, at Søkrigsartiklernes paragraffer blev 

                                                           
989  Haslund 2006, s. 66. 
990  KB, Schiøn. 13, 4o, journal for 21. august 1783. 
991  Norsk Sjøfartsmuseum Årbok 2007 s. 154ff. 
992  Molaug 1983 s. 282f. 
993  SKA 1752 § 617. 
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overtrådt.994 Det kan dog ikke udelukkes, at der blev spillet uden 

indsatser, og der er ikke fundet konkrete tilfælde, hvor der er blevet 

rejst tiltale for ”Store Spill” om bord. 

 

9.15.3. Læsning og brevskrivning 

Ud over spil, var der andre muligheder for officererne at fornøje sig. 

De besad alle i kraft af deres uddannelse på Søkadetakademiet en vis 

grad af akademiske kundskaber og kunne således bruge tiden på at 

læse og skrive, hvilket også kendes fra bl.a. den engelske flåde.995 

Peter Schiønning har i sine dagbøger redegjort meget nøje for sine 

læsevaner både om bord på orlogsskibene og i land f.eks. under ud-

kommandoen med neutralitetseskadren i 1756, hvor han læste ret 

flittigt.996 Dels benyttede han den ret rolige tjeneste til at læse op på 

Søkrigsartikelsbrevet, dels læste han en række klassiske og historiske 

værker. Vi kender ikke til egentlige skibsbiblioteker, men det er 

sandsynligt, at officererne og evt. præsten og over-mesteren om bord 

har lånt af hinanden. Blandt det menige mandskab har læsning også 

fundet sted, og det er ikke ualmindeligt i opgørelsen over døde be-

sætningsmedlemmers efterladenskaber at finde en almanak, en sal-

mebog eller en bønnebog.997 

Officererne havde mulighed for at sende og modtage private bre-

ve, når de var til søs. Peter Schiønnings omfattende korrespondance 

vidner herom, og selvom han formentlig skrev mere end de fleste, er 

der ingen tvivl om, at søofficerer generelt holdt sig i kontakt med 

deres familie på denne måde. Om de menige søfolk skrev, vides 

                                                           
994  ODS opslag “baset”. 
995  Rodger 1986 s. 45. 
996  Schiøn. 37, 4o Tiden Anvendt 1746-82 s. 74.76. 
997  RA, 0008, (Marinemisteriet), skibsjournaler, DITMARSKEN 1757, ju-

stitsprotokol. 
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ikke.  Men at søfolk i samtiden skrev en hel del, viser en overrasken-

de hollandsk undersøgelse, hvor righoldige samlinger af breve fra 

almindelige søfolk blev fundet blandt de ca. 38.000 konfiskerede 

hollandske breve i det britiske admiralitets arkiv.998 Om danske sø-

folk skrev lige så flittigt, er ikke undersøgt. Men de hyppige fore-

komster af bønnebøger etc. blandt søfolkenes ejendele antyder, at en 

del kunne læse og måske også skrive. 

 

9.15.4. Linjedåb og andre fornøjelser på dækket 

Der er ikke mange kilder til det menige mandskabs fornøjelser og 

daglige gøremål ud over de pligter, der fulgte med tjenesten. Man er 

derfor henvist til spredte dagbogs- og erindringskilder, hvis man 

ønsker at finde eksempler på disse aktiviteter. Et eksempel er islæn-

dingen Arni Magnussons erindring om livet om bord på orlogsskibet 

DRONNING LOUISE i 1762, hvor bekendtgørelsen af den russiske 

zars død og dermed afslutningen af krigsfaren medførte stor glæde 

blandt mandskabet. ”Den Dag var der Lystighed om bord i Skibene 

med mange Slags Lege”, erindrede Magnusson mange år senere.999 

I Peter Schiønnings dagbog fra Vestindienstogtet i 1780-81 findes 

en længere beskrivelse af en ”linjedåb”.  Beskrivelsen minder meget 

om andre beretninger om linjedåbsceremonier, der var det festlige 

leben, der gik for sig, når et skib passerede ækvator eller Krebsens 

Vendekreds. Fænomenet var internationalt og forekom også i andre 

                                                           
998  Gelder, Roelof van, Sailing Letters: verslag van én inventariserend onderzoek 

naar Nederlandse brieven in het archief van het High Court of Admiralty in the 

National Archives in Kew, Groot-Brittanië, Haag, 2006. 
999  Arni Magnussons optegnelser s.104. 
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landes flåder.1000 Det særligt interessante i forhold til linjedåben er de 

økonomiske omstændigheder og sociale overvejelser, Schiønning 

som skibschef beskrev. Hver enkelt af besætningen måtte betale 

”Hønsepenge” til ”kong Neptun”, der fik skibsskriveren til at assi-

stere sig med at føre en liste over betalingerne, mens der foregik 

forskellige løjer på dækket. Ifølge Schiønning var taksterne for hver 

som følger: 

 

 

Kaptajnen  15 rd. 

Officerer og kadetter 2 rd. 

Betjenter/underofficerer 1 rd. 2 mk. 

Helbefaren matros 1 rd. 

Halvbefaren matros 4 mk. 

Søvant  3 á 2 mk. 

 

Soldatesken var fritaget for at betale hønsepenge, men ellers ”hønse-

de” besætningen i alt 111 rigsdaler og 76 skilling. Det var ikke så lidt, 

og pengene gik til en fælles kasse, som mandskabet skulle have til 

”at holde sig lystig for” under opholdet i Vestindien, muligvis ved 

en fælles fest – men dette omtales ikke.1001 Fra overkirurg T.C. Man-

gors dagbog fra fregatten FREYAs togt til Vestindien i 1798 kendes 

en helt tilsvarende beskrivelse af en linjedåb.1002 Skikken har med få 

forandringer været praktiseret helt op i det 20. århundrede og synes 

                                                           
1000  Rodger 1986 s. 45 og Boudriot 1986 bd. 4 s. 153ff. Den autoritative af-

handling om linjedåbsfænomenet er forfattet af Henning Henningsen, 

Crossing the Equator, Munksgaard, 1962. 
1001  Henningsen 1962 s. 104 omtales fordeling af hønsepenge til en fest for 

mandskabet. 
1002  MAB, Mangors dagbog for 20. september 1798. 
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at have været fast indarbejdet praksis allerede i midten af 1700-tallet, 

hvilket bekræftes af den maritime forskning.1003 Det var ikke kun ved 

Krebsens vendekreds, der hønsedes. Om bord på GRØNLAND 

”hønsede” selskabet af videnskabsmænd på vej til det Lykkelige 

Arabien allerede ved passagen af Kullen nord for Helsingborg.1004 I 

det hele taget var passage af et bestemt forbjerg eller lignende anled-

ning til at ”hønse”, som f.eks. ved ”Barlingerne”, Berlenga-øerne NV 

for Lissabon, hvor den del af besætningen på FYEN, som ikke havde 

været der før, hønsede over 139 rigsdaler i alt.1005 Ved denne lejlig-

hed gik de indsamlede midler til frikøb af danske slaver i Nordafri-

ka. 

For at understrege den gode vilje i forbindelse med passagen af 

vendekredsen, gav Schiønning folkene en tønde stærk øl og tillod 

dem at fortsætte festlighederne til midt på natten. Schiønning skrev, 

at der var ”adskillige af Folkene, som dantzede saa vel Menuetter 

som Engelskdanse meget vel og efter Takter, endog Soloer”. Selvom 

besætningen kun bestod af mænd, kunne de sagtens finde ud af at 

danse og more sig.  Schiønning gjorde sig nogle overvejelser om de 

psykiske og sociale aspekter af denne type aktiviteter, som er af stor 

interesse for enhver, der ønsker at sætte sig ind i relationerne mellem 

officerer og menige i 1700-tallet: 

”Ieg tillod stedse Folkene alle saadanne Fornøyelser, samt at de 

maatte spille paa Phiol, Dantze og lege saa meget, som de ville, naar 

                                                           
1003  Henningsen 1962 s. 56. 
1004  Haslund 2006 s. 64. Se også Henningsen 1962 s. 164ff. 
1005  KB, Schiøn 45, 4o, s. 2794 og KB, Schiøn. 9, 4o, journal for 26. juni 1755 og 

”Forstrækningsrulle” i Zimmers skibsjournal fra FYEN, Marinemuseet i 

Horten. Se også Henningsen 1962 s. 185. 
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der var Leylighed dertil, da Friehed, Fornøyelse og at være ved godt 

humeur stedse contribuerer meget til sundheden.” 

Det var i øvrigt ikke kun ved linjedåben, Schiønning lod folkene 

more sig, allerede før havde folkene fået lov til at fejre Sankt Hans 

ved at ”ride til Kilden” mellem stor- og fokkemasten, hvilket også 

foregik med udklædning og morskab. Også ved den lejlighed trakte-

rede Schiønning med en tønde stærk øl til folkene. Ligesom ved lin-

jedåben medvirkede en nar, som Schiønning bemærkede var en af 

soldaterne ”og giorde sine Sager vel”. Altså et tegn på, at medlem-

mer af soldatesken godt kunne socialisere med søfolkene. Sankt 

Hans-gildet indebar også dans til ud på de lyse timer. 

Formentlig var det den før omtalte Peder Olsen fra Agershus Ver-

bing som spillede på phiolen.1006 Tilsyneladende havde BORNHOLM 

ingen trompettere med, så deres bidrag til underholdningen måtte 

man altså undvære. Civilisten von Haven beretter fra sin tid om 

bord på GRØNLAND i 1759, at man under et ophold i Helsingør 

holdt små koncerter, hvor videnskabsmændene spillede sammen 

med nogle af officererne. Løjtnant Winterfeldt spillede tværfløjte 

akkompagneret af videnskabsmændene Niebuhr og Baurenfeind på 

violin – skibets trompettere spillede også med.1007 

Dans og musik var altså en del af livet om bord. Det har muligvis 

ikke hørt til hverdagen, men har ved særlige lejligheder været med 

til at forsøde en i øvrigt hård tilværelse. Schiønnings tanker om, at 

fornøjelser bidrog til besætningens gode humør, afspejles også an-

detsteds i hans righoldige manuskripter. I hans ”Strøtanker” fra 1772 

finder man følgende overvejelse.1008  

                                                           
1006  KB, Schiøn. 11 4o, journal for 9. maj 1781. 
1007  Haslund 2006, s. 65. 
1008  KB, Schiøn. 57 4o, s. 342, skrevet i 1772. 
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”Man bør ej heller til Skibs nægte den gemeene Mand en liden 

Sviir imellem, naar det ikke gaaer for vidt eller er usømmeligt, ani-

mere dem til at foretage sig alle Slags Skibslege, saasom Ro Gallej, 

spille dask i Næve, Narre Hoved, leege Abekat, etc. Det er saadant 

der skal lade dem glemme deres suure Arbejde.” 

”Dask i næve” var en leg, der gik ud på, at man skulle gætte, hvem 

der daskede en i den flade hånd, mens man vendte ansigtet bort.1009 

”narrehoved” var en særlig sømandsleg, hvor brikker blev kastet ind 

i felter, tegnet med kridt på dækket.1010 I Mangors dagbog fra et togt 

til Vestindien i 1798 findes der en beskrivelse af den leg, der kaldtes 

”ro galej”.1011 Det var en voldsom leg, hvor ”roerne” piskede hinan-

den med skibmandsgarn. At ”lege abekat” var formentlig det samme 

som ”skylarking” i den britiske flåde, et halsbrækkende kapløb op 

og ned i skibets rig. 

Officerer kunmne også øve sig i fægtning om bord, og von Haven 

beretter i sin dagbog om, hvordan løjtnanterne Iuel og Briand fægte-

de ”med Rappirer for spøgs skyld”.1012 Selvom det var venskabeligt, 

var det nær endt galt, da Iuel blev ramt under øjet og måtte behand-

les. 

  

                                                           
1009  ODS opslag ”dask”. 
1010  ODS opslag ”narrehoved”. 
1011  MAB, Mangors dagbog for 20. september 1798. 
1012  Haslund 2006, s. 65. 
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10. Kapitel 

1700-tallets danske Søetat - 

hovedkonklusioner 
 

Målet med denne afhandling har været at undersøge hierarkier i den 

danske Søetat med særligt henblik på personeladministrationen. 

Hvem sejlede med flåden, og hvordan var de organiseret? Disse 

personelforhold er blevet beskrevet og undersøgt i afhandlingen, og 

undervejs er der fremkommet nogle bemærkelsesværdige aspekter 

ved den danske måde at organisere Søetaten, som ikke før har været 

nærmere beskrevet i forskningen. Det er først og fremmest det dan-

ske dualistiske system, der kombinerede land- og søtjeneste for både 

menige, underofficerer og officerer. Det er påvist, at der ikke fandtes 

tilsvarende systemer i andre landes flåder i den undersøgte periode. 

Afdækningen af Søetatens dualistiske system er denne afhandlings 

primære bidrag til forskningen. Men der er også andre konklusioner, 

der skal fremhæves her. Den danske Søetat var i 1700-tallet særligt 

kendetegnet ved fem centrale faktorer:  

 

- Flåden opererede i det meste af 1700-tallet i fredstid  

- Den var præget af en ekstrem grad af geografisk centralise-

ring 

- Den havde en høj grad af professionalisering 

- Den var ekstremt gennemreguleret og velorganiseret 

- Den danske Søetat koblede på unik vis landtjeneste med sej-

lende tjeneste på alle niveauer 
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10.1. Fredstidsflåden 

Den danske Søetat opererede i perioden efter Store Nordiske Krig 

hovedsageligt som en fredstidsflåde. Det kan forekomme selvindly-

sende, men det er alligevel væsentligt at fremhæve, idet det havde 

konsekvenser for dens organisation og operationsmønster. Det betød 

blandt andet, at man ikke lagde vægt på at opøve det enkelte skibs 

besætning og træne den til optimalt samarbejde og kampevne. I ste-

det prioriterede man at have en stor gruppe af rutinerede søfolk 

fastansat i divisionerne, som i samarbejde med de enrollerede hurtigt 

kunne bemande skibene og fungere, uden på forhånd at kende hin-

anden eller skibet. Dette stod i stærk kontrast til en flåde som den 

britiske, der jævnligt var i kamp og derfor lagde stor vægt på at have 

et fast sammentømret mandskab om bord på skibene. 

Søetatens operationsmønster var naturligvis præget af, at den ikke 

var i krig i denne periode. Det betød blandt andet, at man kunne 

begrænse antallet og omfanget af udrustninger til et minimum. 

Yderligere var der sjældent behov for at holde skibe i søen i vinter-

halvåret. Kun relativt få togter varede længere end et år. Dette sej-

ladsmønster betød, at skibenes besætninger oplevede en stor tryghed 

på den måde, at divisionsfolkene kunne opretholde et normalt fami-

lieliv i København, og at de enrollerede havde en relativt stor sikker-

hed for, at deres tjenesteperioder i orlogsflåden var af begrænset 

varighed, så de ville kunne vende tilbage til deres civile arbejde. 

Denne sociale tryghed er formentlig også en forklaring på det meget 

lave antal dokumenterede kriminelle forhold og de relativt få straffe 

om bord på orlogsskibene.  Der var ikke det samme ekstreme sociale 

pres på besætningerne, som der f.eks. var om bord på britiske or-

logsskibe i samme periode, hvor folkene måtte leve om bord på det 

samme fartøj i årevis. 
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Et bemærkelsesværdigt faktum er, at man formåede at opretholde 

stabile og tilstrækkelige forsyninger til skibe og mandskab i stort set 

hele den undersøgte periode. I den samme periode havde den sven-

ske flåde svært ved at lønne og forsyne sine folk med fødevarer. I 

forbindelse med Frederik Danneskiold-Samsøes afsked i 1746 havde 

Søetatens nye ledelse planer om at reducere flådeomkostningerne, 

men udgifterne steg alligevel gradvist igennem resten af århundre-

det. Konklusionen må være, at selvom den danske Søetat i den lange 

freds periode opererede som en fredstidsflåde, høstede staten på 

ingen måde en ”fredsdividende”, men fandt det tværtimod nødven-

digt at opretholde og udbygge statens sømilitære kapacitet. 

Alt var dog ikke fryd og gammen. Fra 1757 og århundredet ud dø-

jede flåden med regelmæssigt tilbagevendende epidemier af ”for-

rådnelsesfeber”. Denne epidemiske sygdom var formentlig en form 

for tyfus, og voldte store problemer ved større udrustninger. Man 

var opmærksom på problemet, men havde ikke succes med at be-

kæmpe det. Mangelsygdomme som skørbug var ikke et problem, og 

brugen af cochleare og citrusfrugter var kendt og anvendt fra midten 

af århundredet som effektive midler mod skørbug. Særlig de enrolle-

rede matroser fra Norge var udsat for de smitsomme sygdomme, 

mens det fastansatte mandskab ved Holmens Divisioner i højere 

grad synes at have opbygget immunitet. 

10.2. Centralisering 

Centraliseringen manifesterede sig som statslig kontrol med alle 

niveauer i Søetaten. Herved adskilte den danske organisation sig 

ikke fra udenlandske flåder, der som statslige institutioner alle for-

udsatte en vis grad af central styring. Hvad der gjorde den danske 

Søetat anderledes var, at den var centraliseret både administrativt og 

geografisk. Geografisk var Søetatens aktiviteter centraliseret i etatens 
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landetablissementer i København. I modsætning til andre nationer, 

var skibsbygning og andre basefunktioner også totalt centraliseret i 

den danske Søetat. Efter udbygningen af Nyholm i 1690’erne ophør-

te alt byggeri af orlogsskibe uden for hovedstaden. Det faste mand-

skab i divisionerne havde deres boliger i Nyboder, hvor de alle var 

en del af Bremerholms Kirkes Sogn og menighed, hvor deres børn 

blev døbt og de selv gift og begravet fra. Søetatens faste mandskab i 

divisionerne blev nøje bogført i protokoller, hvor de var opført med 

fødested og alder etc. Kirkens rolle som religiøs og organisatorisk 

fællesnævner for mandskabet kunne genfindes i både den svenske 

og franske flåde, mens den var næsten ikke-eksisterende i den briti-

ske flåde. 

Der fandtes enkelte støttepunkter uden for København. Der var 

fæstningen Christiansø og flådebaserne i Glückstadt og Frederiks-

værn. Fælles for disse var dog, at de var små i omfang, og selvom 

man fra 1755 og frem forsøgte at udbygge den norske base i Frede-

riksværn, fik den ikke større betydning før kanonbådskrigen i be-

gyndelsen af 1800-tallet. Københavns beliggenhed ved indsejlingen 

til Østersøen med en god, naturlig havn og et rigt bagland i Sjæl-

lands og Øernes fede landbrug gjorde, at flåden havde en næsten 

ideel forsyningssituation. Det stærkt centraliserede statsapparat sør-

gede for, at skatter og forsyninger til stadighed tilstrømmede hoved-

staden og dermed flåden. 

Men centraliseringen havde også vidtrækkende konsekvenser 

uden for hovedstadens volde. Den betød blandt andet, at alle søfolk i 

Danmark-Norge og dele af Hertugdømmerne blev registreret og 

jævnligt måtte gøre tjeneste om bord på orlogsskibene. Det havde 

den særdeles vigtige konsekvens, at stort set samtlige besætnings-

medlemmer – bortset fra soldatesken – på danske orlogsskibe i peri-

oden var søfolk af forskellig befarenhed. Det kan f.eks. sammenlig-
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nes med forholdene i den britiske flåde, hvor der kunne være op til 

en tredjedel af besætningerne, der ikke på forhånd havde noget 

kendskab til søfartserhvervet. 

Centraliseringen gav sig også udtryk på det nære niveau om bord 

på skibene, hvor der var streng kontrol med forbrug af fødevarer og 

andre fornødenheder, der blev fordelt fra Søetatens forskellige ma-

gasiner og forråd. Dette står eksempelvis i skærende kontrast til 

forholdene i den britiske flåde, hvor purseren om bord på hvert en-

kelt skib drev en form for privat forretning med fødevarer, mv. I 

søkrigsartiklerne fra 1752 afspejledes den høje grad af kontrol i form 

af et øget behov for stadig ajourføring af forskellige lister og proto-

koller, etc. hvilket blev imødegået med bl.a. fortrykte formularer og 

påbud om at føre en række protokoller. 

Kontorerne og det administrative personale i Admiralitetet var et 

grundelement for centraliseringen. Det er i afhandlingen blevet på-

vist, at bureaukratiet fungerede stort set upåvirket af forandringer i 

Søetatens overledelse. Dermed udgjorde Søetatens bureaukrati et 

stabiliserende, kontinuerligt element i organisationens drift. En ana-

lyse viser, at Søetatens administration på mange måder var et tidligt 

eksempel på et idealbureaukrati i Max Webersk forstand. 

Også andre landes flåder havde en centraliseret ledelse. Den briti-

ske flåde blev håndfast ledet af admiralitetet i London, og den fran-

ske tilsvarende styret fra Paris. Det, der adskilte den danske flåde fra 

disse og andre landes flåder, var, at centraliseringen også var geo-

grafisk. København var og blev krumtappen i den danske Søetat, 

mens der i Storbritannien var flådebaser i både Plymouth, Ports-

mouth og i Themsen, ligesom den franske flåde havde hjemme i 

Toulon, Brest og Rochefort. Holland havde ligefrem sin flåde opdelt 

med tre separate admiraliteter, og i Sverige var hovedbasen ganske 

vist i Karlskrona, men også i Stockholm og Göteborg var der separa-
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te eskadrer. Det danske system var tillige enstrenget, mens man i 

f.eks. Sverige dels havde en flåde til udenskærs operationer, dels en 

skærgårdsflåde, der sorterede under hæren. 

10.3. Professionalisering 

Professionaliseringen fandt sted i takt med centraliseringen. De to 

fænomener var hinandens forudsætninger på den måde, at det kræ-

vede uddannede folk at administrere og lede den i stigende grad 

centraliserede institution, som Søetaten udviklede sig til i løbet af 

1700-tallet. Det første afgørende skridt i retning mod professionalise-

ringen var oprettelsen af Søkadetakademiet i 1701 efter fransk forbil-

lede. Denne institution fik i løbet af 1700-tallet monopol på udnæv-

nelsen af nye løjtnanter, og den ældre skik med dels at indkalde 

udenlandske officerer, dels at rekruttere officerer fra handelsflåden 

forsvandt stort set i løbet af århundredet. En faktor, som i den dan-

ske Søetat bidrog til at forstærke professionaliseringen, var fraværet 

af krig. Under Store Nordiske Krig havde en række udnævnelser og 

forfremmelser fundet sted på baggrund af krigsindsats. Noget tilsva-

rende var ikke muligt i perioden 1720-1801. I stedet fik uddannelse 

og anciennitet voksende betydning. Kongelig protektion og udnæv-

nelse uden om Søkadetakademiet forsvandt gradvist i løbet af år-

hundredet og synes ikke at have forekommet efter 1782. Dog blev 

der igen under englænderkrigene udnævnt månedsløjtnanter, hvil-

ket antyder, at det danske system havde sine begrænsninger.1013 Mod 

en så stærk fjende som den britiske flåde var den danske flåde tal-

mæssigt og styrkemæssigt underlegen, uanset hvor professionalise-

ret den var. Ud fra de givne præmisser – først og fremmest den lange 

                                                           
1013  Teisen, J. Månedsløjtnanter 1801-14, Særnummer af Tidsskrift for Søvæ-

sen, Kbh. 1961. 
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fredsperiode – fungerede den danske Søetat optimalt, men under 

pres måtte den gå på kompromis med egne idealer. 

Som nævnt fandt professionaliseringen af søofficerskorpset sted 

efter fransk forbillede. Og der er da heller ikke tvivl om, at der også 

fandt en professionalisering sted i andre landes flåder i den samme 

periode. Men forskellen mellem f.eks. den danske og britiske profes-

sionalisering var bl.a., at officererne i Royal Navy startede som en 

slags lærlinger om bord på orlogsskibene og blev socialiseret ind i en 

praksisprofessionalisering, hvor de stort set udelukkende modtog 

undervisning og praktisk instruktion under sejlads. I den svenske 

flåde synes man også at have haft en mere praktisk tilgang til profes-

sionaliseringen, hvilket bl.a. udmøntedes i, at officerer også udnævn-

tes fra de meniges rækker. I den danske Søetat indrettede man i ste-

det uddannelsen som en kombination af teoretisk undervisning i 

land og praktisk instruktion til søs. Dette skisma mellem ”training” 

og ”education” fandt forskellige løsninger i forskellige landes flåder. 

I Royal Navy var det i udpræget grad ”training”, som havde forrang, 

mens den danske Søetat med succes kombinerede de to tilgange til 

officersuddannelsen.1014 

Også på lavere niveauer fandt en professionalisering sted i perio-

den. Det stadigt forøgede behov for regnskabsstyring og bogføring 

nødvendiggjorde, at man opretholdt og udbyggede andelen af un-

derofficerer, der kunne læse, skrive og regne. Søetaten drev derfor en 

række skoler for de ansattes børn, hvor man også specialiserede ud-

dannelsen for f.eks. artillerister og håndværkere. Dette skolesystem 

                                                           
1014  Seerup, Jakob, The Danish Naval Academy in the age of enlightenment, 

i The Mariner’s Mirror vol. 93 No. 3, August 2007 og N.A.M Rodger, 

Training or Education: A Naval Dilemma over Three Centuries, Hudson Lec-

ture, Oxford University/Royal Navy Defence Studies, (2001). 
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udvidedes i 1743 med oprettelsen af Holmens Skole. De underoffice-

rer, der alligevel ikke kunne læse og skrive, modtog tillæg, som de 

kunne lønne en skrivekyndig dreng for, som kunne bistå med bogfø-

ringen. Konsekvensen på lang sigt var, at ikke blot underofficerer, 

men også en stor andel – formentlig hovedparten – af det menige 

mandskab i århundredets slutning kunne læse og skrive på et vist 

niveau. 

10.4. Regulering og organisering 

De danske søkrigsartikler og krigsartikler for landtjenesten ved Søe-

taten udkrystalliserer et særdeles klart defineret hierarki, som jeg har 

valgt som udgangspunkt for to af afhandlingens hovedafsnit. Hele 

Søetatens mandskab fungerede i de rammer, der var udstukket i 

artiklerne. De danske krigsartikler fra 1752 og 1756 er udtryk for en 

ambition for at regulere hele Søetaten i en grad, som i samtiden var 

enestående. Landetaten var naturligvis også underordnet en række 

bestemmelser, men de blev kommunikeret ud som enkeltstående 

forordninger og resolutioner og ikke i et samlet værk som Søetatens 

artikler. Dette enestående værk må ses som et resultat af Frederik 

Danneskiold-Samsøes bestræbelser på at strømlinje den danske Søe-

tat, selvom det først blev udgivet flere år efter hans afskedigelse i 

1746.  

En sammenlignende undersøgelse af Søkrigsartiklerne fra hhv. 

1700 og 1752 viser, at der i løbet af 1700-tallet skete en markant 

mildning af strafniveauet i paragrafferne. Yderligere er det påvist, at 

der kun var yderst få dokumenterede tilfælde af kriminalitet om 

bord på Søetatens fartøjer, hvilket er bemærkelsesværdigt i forhold 

til de righoldige oplysninger om kriminalitet og straffe om bord på 

samtidige britiske orlogsskibe. 
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Undersøgelsen har dog vist artiklernes begrænsning som kildema-

teriale, idet artiklerne beskriver officerers, underofficerers og specia-

listers opgaver og pligter, mens opgavefordelingen i hele den store 

gruppe af menige søfolk slet ikke nævnes. Formentlig var opgave-

fordelingen blandt de menige søfolk i så udstrakt grad baseret på 

erfaring og tradition, at det slet ikke var nødvendigt at regulere de-

res arbejde. Desuden ville en detailregulering af det daglige sø-

mandsarbejde have været en meget omfattende tilføjelse til de i for-

vejen voluminøse søkrigsartikler. Den eneste formelle differentiering 

blandt de menige søfolk var deres befarenhed. En væsentlig iagtta-

gelse er den opdeling, der fremgår af den bevarede skytrulle fra 

BORNHOLM i 1780, hvor det ses, at de mere krævende opgaver i 

skibets rigning primært blev overladt til divisionsfolkene. Da der 

desværre ikke er bevaret flere skytruller fra perioden kan det ikke 

bekræftes, at dette var normen, men det forekommer at være en lo-

gisk konsekvens af den danske kombination af enrollerede og divisi-

onsmandskab. 

Andre kilder end søkrigsartiklerne viser også, at der var yderligere 

specialisering bland det menige mandskab. Det bekræftes dels af 

Koefoeds Marineordbog og f.eks. også af Peter Schiønnings manu-

skript til en håndbog i praktisk sømandskab. Denne underinddeling 

var ikke formelt defineret i Søkrigsartiklerne, men administreredes 

ad hoc, og enrollerede som mestrede et særligt håndværk blev an-

vendt i denne kapacitet, som f.eks. skomagere eller lignende specia-

lister. 

Gennemreguleringen af den danske Søetat omfattede ikke blot den 

sejlende tjeneste, der var beskrevet i Søkrigsartikelsbrevet fra 1752, 

men også Krigsartiklerne for landtjenesten ved Søetaten fra 1756. De 

op mod 5000 mand, der var organiseret i Holmens divisioner og 

håndværkerstokken, og som boede i Nyboder, udgjorde tilsammen 
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Danmarks største arbejdsplads, som krævede en separat organisati-

on og jurisdiktion for at kunne fungere tilfredsstillende. Alle former 

for spørgsmål lige fra Nyboders dagrenovation til sammensætningen 

af divisionerne og udbetaling af løn måtte reguleres og et admini-

strativt apparat organiseres, der kunne håndtere denne efter dansk 

målestok enorme organisation. Krigsartiklernes mange detaljerede 

bestemmelser giver mulighed for at følge de forskellige mandskabs-

grupper og deres pligter i land og til søs. Ved at konfrontere artik-

lernes bestemmelser med arkivalier fra Holmens divisioner og for-

skellige dagbogsoptegnelser etc., er det lykkedes at tegne et portræt 

af den store gruppe af menige og underofficerer, som hidtil har væ-

ret stort set ubeskrevet i litteraturen. 

Søkrigsartiklerne og Krigsartiklerne for Landtjenesten ved Søeta-

ten udkom i henholdsvis 1752 og 1756, men ikke desto mindre må de 

ses som et samlet værk. Det er et tydeligt udtryk for den i internatio-

nal sammenhæng helt unikke kobling mellem land- og søtjeneste i 

den danske Søetat. Denne sammenhæng og dens konsekvenser er 

vigtige for forståelsen af den danske Søetat i 1700-tallet. 

10.5. Sammenhæng mellem landtjeneste og sejlende 

tjeneste 

Såvel centraliseringen som professionaliseringen og reguleringen af 

den danske Søetat finder paralleller i Landetaten i samme periode. 

Disse aspekter var resultatet af den danske enevældes etablering af 

en bureaukratiseret magt- og skattestat. Og selvom opbygningen og 

organisationen af Søetaten havde udenlandske paralleller, eksempli-

ficeret f.eks. ved den franske inspiration til oprettelsen af Søkadeta-

kademiet, var der også træk ved den danske Søetat, der var unikke i 

international sammenhæng. Det mest udprægede særkende for den 
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danske Søetats opbygning i forhold til eksempelvis den britiske, 

franske og svenske, var den høje grad af sammenhæng mellem tjene-

ste i land og tjeneste til søs – et dualistisk system. Denne sammen-

hæng byggede på et system med fast mandskab på Holmen – fra 

1755 organiseret i fire divisioner og fem kompagnier af håndværke-

re. Det betød, at der altid var en stor gruppe søfolk til rådighed dels 

som en form for stampersonel om bord på orlogsskibene ved ud-

kommandoer, dels som arbejdskraft på Holmen ved bygningen og 

vedligeholdelsen af skibene.  

I Sverige fandtes et tilløb til et lignende system – båtsmannshållet. 

Her var tjeneste i flåden forbundet med at have bolig på en række 

torper i Blekinge, men disse ”bondedrenge dyppet i vand” var mere 

landbrugere end søfolk, og det var et problem at bemande de sven-

ske skibe med disse urutinerede folk. En del af dem tog arbejde ved 

værftet i Karlskrona, men der var ingen direkte sammenhæng mel-

lem tjeneste i land og om bord på skibene, som der var i den danske 

Søetat. Heller ikke i England eller Frankrig fandtes en tilsvarende 

udnyttelse af arbejdskraften. I England var land- og søtjeneste nær-

mest helt adskilte verdener, og officerer, arbejdere og håndværkere 

skiftede sjældent fra den ene til den anden slags tjeneste. Tværtimod 

blev britiske officerer i fredstid ofte enten afskediget eller sendt i 

land på ”half pay”, uden at arbejde for flåden. I Frankrig vekslede 

officererne dog ligesom de danske officerer mellem tjeneste om bord 

på skibene og i land på flådens værfter, hvilket de franske menige 

dog ikke gjorde. 

Hvad årsagen til disse forskelle mellem det danske, dualistiske sy-

stem, og de udenlandske systemer kan være, er et komplekst 

spørgsmål. Flere muligheder skal nævnes: 

 

- Geografiske faktorer/operationsmønstre 
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- Praktiske faktorer (indkvartering) 

- Ledelsesmæssige/økonomiske faktorer 

 

En mulighed er, at det danske system delvist var betinget af geogra-

fiske og klimatiske forhold i Danmark, hvor flåden måtte lægges op 

hver vinter på grund af is. Søetatens skibe var sjældent ude længere 

end i løbet af sommersæsonen.  Det samme mønster genfindes ikke i 

hverken den britiske eller franske flåde, hvor man havde uhindret 

adgang til havet sommer og vinter, og hvor skibenes operationer ofte 

fandt sted i farvande ved kolonierne langt fra hjemlandets baser. For 

at udnytte den kontraktansatte arbejdskraft i Søetaten var det ratio-

nelt i vinterhalvåret at udnytte mandskabets arbejdskraft i land også. 

Der var altid opgaver, der skulle udføres på flådens værksteder på 

Holmen. Det betød, at det blev muligt at udsende divisionsmand-

skabet til sejlende tjeneste på skift, så de ikke behøvde at være væk 

fra hjemmet hver eneste sommer. Det satte dem dels i stand til at 

opretholde et normalt familiemønster, dels sikrede at alle havde en 

nødvendig, praktisk sejlerfaring.  

En anden praktisk baggrund og forudsætning for det danske dua-

listiske system var eksistensen af Nyboder. Det faktum, at Nyboder 

husede en stor del af Søetatens ansatte, betød at disse folk helt enkelt 

stod til rådighed også om vinteren, selvom skibene ikke var til søs. 

Ydermere er det værd at påpege, at Nyboder ikke blot husede Søeta-

tens kontraktansatte søfolk og håndværkere, men også deres koner 

og børn. Dette skal sammenlignes med flertallet af soldater i Land-

etatens regimenter, der både i København og rundt om i garnisons-

byerne var indkvarteret hos private. De få samtidige kaserner i Kø-

benhavn (Kastellet, Livgardens og Sølvgades Kaserner) mindede 

delvist om Nyboder på den måde, at soldaternes koner og børn også 

boede her. Et andet sammenligningsgrundlag er britiske ”receiving 
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ships” ud for de store flådehavne, som gerne husede et mylder af 

både søfolk, prostituerede og koner og børn. 

Endnu en faktor, der var en betydningsfuld forudsætning for op-

retholdelsen af det dualistiske danske system, var den ledelsesmæs-

sige opbygning. De danske søofficerer vekslede som sagt mellem 

landtjeneste og sejlende tjeneste. En meget stor andel af de officerer, 

der gjorde tjeneste i land, var beskæftiget ved Holmens divisioner. 

De fire divisioner med hver ti kompagnier var opbygget på en måde, 

der mindede om Landetatens infanteriregimenter, og med fire office-

rer ved hvert kompagni var der stillinger til 160 officerer. Disse offi-

cerer havde en økonomisk og professionel interesse i at divisionssy-

stemet fungerede. Men samtidig havde Søetaten som organisation en 

stærk interesse i at fastholde såvel officerer som fastansat mandskab, 

så de hurtigt kunne være til rådighed, hvis der skulle udbryde krig. I 

mangel af krig og dermed følgende håb om at erobre fjendtlige priser 

og tjene sig en formue, var der behov for sådanne økonomiske inci-

tamenter for at fastholde officererne. Denne organisation gjorde, at 

der trods de forholdsvis få udkommandoer i den lange freds periode 

altid var beskæftigelse for søofficererne. De mange officersposter i 

land, som også omfattede enrolleringsofficerer, der var bosat og 

arbejdede rundt om i provinserne, gjorde, at man til stadighed råde-

de over en stor reserve, der kunne anvendes ved større udrustnin-

ger. Denne faktor var en forudsætning for, at Danmark kunne opret-

holde en slagkraftig flåde igennem den lange fredsperiode.  

10.6. Et dyrt men velfungerende system 

Det danske system var dyrt at opretholde. De fire divisioner og 

Håndværkerstokken med deres i alt omkring 5000 fastansatte søfolk 

og håndværkere repræsenterede en stor post på enevældens årlige 

lønbudget. Den meget lille andel af frimænd ved kompagnierne står 
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i skærende kontrast til de mange frimænd ved Landetatens regimen-

ter. Det viser, at Søetaten havde et konstant behov for megen ar-

bejdskraft med de deraf følgende store udgifter. Særlig i midten af 

1700-tallet var der et stærkt ønske fra statens øverste ledelse om at 

skære ned på de meget store flådeomkostninger, hvilket bl.a. resulte-

rede i afskedigelsen af Søetatens chef, Frederik Danneskiold-Samsøe. 

Men Danneskiold-Samsøes afløsere formåede ikke at nedbringe de 

samlede udgifter. Når staten fandt sig i denne økonomiske virkelig-

hed, må det have været ud fra en overvejelse om, at det var vigtigt at 

opretholde en stor og slagkraftig flåde. I fredelige år forsøgte man 

ganske vist at begrænse udrustninger af orlogsskibe til et minimum. 

Men den faste reserve af divisionsmandskab koblet med den store 

ressource af enrollerede søfolk gjorde, at Søetaten til stadighed stod 

til rådighed for staten som et anvendeligt magtpolitisk værktøj. Sta-

ten prioriterede opretholdelsen af Søetaten på et ganske højt niveau 

som en del af prisen for den succesrige neutralitetspolitik. At en stor 

del af folkene kunne holde juleferie, vidner om organisationens vilje 

til at fastholde mandskabet, selv i perioder, hvor der ikke var noget 

at lave. Til gengæld opmuntredes mandskabet i travle perioder til at 

arbejde effektivt, ved at man gav dem ”forsagt” arbejde. 

Et helt andet spørgsmål er dog, om det danske system var mere el-

ler mindre velfungerende end de øvrige flåders. Det er vanskeligt at 

besvare, eftersom det kun kom til ganske få mobiliseringer og en 

lang periode uden krig, hvilket i praksis ikke gav mulighed for at 

demonstrere, om organisationen fungerede optimalt i en krigssitua-

tion. De store udrustninger i 1743, 1756-59 og i 1762 viste, at flåden 

var et redskab, som staten ikke tøvede med at tage i anvendelse, når 

det passede i den politiske dagsorden. I 1762 nåede man dog en 

grænse for, hvor mange skibe det var muligt at udruste med relativt 

kort varsel, hvorfor den sidste tredjedel af skibene måtte forblive i 
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Flådens Leje. Selvom Søetaten aldrig rigtig kom til at vise sit værd i 

krigstid i den undersøgte periode, viste den stor effektivitet i skib-

byggeriet. Med ca. to nybygninger årligt var den danske flåde den 

svenske totalt overlegen, og opretholdelsen af denne høje kadence i 

skibbyggeriet var kun muligt i kraft af den store fredstidsorganisati-

on. 

Det centraliserede, professionaliserede, dualistiske system i den 

danske Søetat havde omfattende konsekvenser for Søetatens perso-

nel. Det betød, at der skabtes en særlig kultur omkring divisionerne 

og skibbyggeriet. Den særlige danske kultur i Søetaten havde på det 

nære plan bl.a. den konsekvens for søfolkene, at kvinder eksempel-

vis ikke fandtes om bord på orlogsskibene. Det står i klart modsæt-

ningsforhold til eksempelvis forholdene i den britiske flåde, hvor 

kvinder både som prostituerede og hustruer jævnligt blev tilladt at 

opholde sig om bord og sågar sejle med på togter. Det var en konse-

kvens af, at de britiske søfolk langt sjældnere end deres danske kol-

leger kom i land, hvilket gjorde det meget svært at stifte familie på 

normal vis. De danske søfolk var ikke udsat for et tilsvarende socialt 

pres. Det totale fravær af sager om homoseksualitet i den danske 

flåde skal formentlig også ses i lyset af denne mulighed for at have et 

privatliv i land. Dette er kun et af mange eksempler på den særlige 

sociale kultur, der skabtes i den danske enevælde i 1700-tallet. Andre 

eksempler er den langt mindre straffefrekvens blandt de danske 

besætninger. 

Det har hidtil ikke påkaldt sig nogen opmærksomhed, at den dan-

ske Søetat i sin organisation og opbygning adskilte sig fra andre 

landes flåder. Årsagen er paradoksalt nok, at 1700-tallets system 

med sin rationelle udnyttelse af arbejdskraften både på land og til 

søs mindede meget om det system, der eksisterede i det 20. århund-

rede. Den høje grad af professionalisering i en etat, der fungerede i 
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den ekstremt centraliserede danske enevælde gav mulighed for at 

opbygge en velfungerende men omkostningstung sømilitær organi-

sation i læ af den lange fred. Det var det bedst mulige system for et 

Danmark, der gradvist måtte indrette sig på større og større politisk 

indflydelse fra stormagterne England, Frankrig og Rusland. Men da 

de politiske vinde vendte, og engelske skibe kastede anker i Sundet i 

1807, blæste systemet hurtigt omkuld, og to århundreder senere 

huskede man godt, at skibene var blevet ranet af englænderne i 1807, 

men man havde glemt alt om, hvem der havde sejlet med dem, og 

hvordan de var organiseret. Med denne afhandling er der nu givet 

en forståelsesramme for, hvordan Søetaten fungerede i 1700-tallet. 
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Dansk resumé 
 

I afhandlingen er den danske Søetat i 1700-tallet undersøgt bl.a. i 

lyset af nyere udenlandsk forskning. Søetatens organisation, perso-

nel og dagligdag beskrives både hvad angår landtjenesten og den 

sejlende tjeneste. Omfattende kildestudier i Søetatens arkiv på Rigs-

arkivet har, kombineret med samtidige dagbøger og erindringsmate-

riale fundet på bl.a. det Kgl. Biblioteks og på Marinens Bibliotek, har 

gjort det muligt at give et meget akkurat billede af dagligdagen. Sær-

lig skal fremhæves søofficeren Peter Schiønnings omfattende arkiv 

på det Kgl. Bibliotek, som er udnyttet intensivt. 

En undersøgelse af Søetaten som institution og gruppen af søoffi-

cerer som embedsmænd i denne, giver anledning til at konstatere, at 

organisationen er et tidligt eksempel på et Webersk bureaukrati. 

Tidligtmoderne værdier som ære og rang analyseres i lyset af Bour-

dieus kapitalteori. 

På baggrund af Søetatens hierarki, sådan som det er præsenteret i 

Søkrigsartikelsbrevet fra 1752 og Krigsartikelsbrevet for Landtjene-

sten fra 1756, er der givet en grundig redegørelse for de forskellige 

mandskabsgruppers retningslinjer og pligter både i land og til søs. 

Efter afsnittene om Holmens hierarki og orlogsskibets hierarki gives 

afsnit om hhv. livet i land og livet om bord, så oplysningerne krigs-

artiklernes normative regelsæt konfronteres med de oplysninger, det 

har været muligt at finde ud af om det daglige liv og subjektive op-

fattelser heraf. Det fremgår bl.a. at kriminalitet om bord på danske 

orlogsskibe formentlig var yderst begrænset og i øvrigt ringe doku-

menteret. 
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Afslutningsvis konkluderer jeg, at den danske Søetat adskilte sig 

på væsentlig punkter fra samtidige udenlandske flåder. Konklusio-

nen kan sammenfattes i følgende fem punkter:  

 

- Flåden opererede i det meste af 1700-tallet i fredstid  

- Den var præget af en ekstrem grad af geografisk centralise-

ring 

- Den havde en høj grad af professionalisering 

- Den var ekstremt gennemreguleret og velorganiseret 

- Den danske Søetat koblede på unik vis landtjeneste med sej-

lende tjeneste på alle niveauer 

 

Alle fem faktorer var karakteristiske for den danske Søetat. Særligt 

må dog fremhæves Søetatens dualistiske system med en rationel 

udnyttelse af såvel officerers som meniges arbejdskraft både i land 

og om bord på skibene. Søetaten var en dyr organisation, som var 

yderst veltilpasset til den lange freds periode, men til gengæld mød-

te sine begrænsninger, da den blev konfronteret med en overlegen 

fjende i begyndelsen af 1800-tallet. 
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English summary 
 

 

In this dissertation I have made a cross section of the Danish navy in 

the middle of the 18th century. The original inspiration for this work 

was Professor N.A.M. Rodger’s book The Wooden World, an anatomy 

of the Georgian Navy, first published in 1986. It has only in part been 

possible to make a real parallel to this classic work of naval history, 

because the Danish sources are not as rich in personal accounts as 

the British. The political history of Denmark also differs dramatically 

from the British, making the history of the Danish Navy in the 18th 

century the history of a peace time navy.  

The naval records in the Danish National Archives have yielded a 

vast material from both ships and shore institutions. Other sources 

have been explored and the few personal records from the period 

identified. Most noticeable is the the rich collection of personal 

records after naval officer Peter Schiønning. Another important 

source has been the Danish Naval Articles from 1752-56 which are 

very detailed in their description of requirements concerning ship-

board life and work on the naval base in Copenhagen. 

Denmark was largely at peace for 80 years between 1720 and 1801. 

However, the long peace was not a period of inactivity for the Da-

nish navy. Squadrons were equipped and deployed at regular inter-

vals. In 1756-59 a large neutrality squadron was deployed and one of 

the ships – DITMARSKEN, 50 guns – has been examined more close-

ly. Apart from the major deployments a small number  of ships were 

equipped every year. Including three guard ships and most years a 

small frigate as a training ship for naval cadets. 
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The Danish navy had an ingenious solution to the problem of 

manning the navy which differed from contemporary navies. Four 

“divisions” closely resembling army infantry regiments were at-

tached to the naval base in Copenhagen. The sailors in the divisions 

signed up to serve from a few years up to a lifetime. My research 

shows how the majority of the sailors came from Copenhagen, pre-

sumably a great many came from families already employed at the 

Dockyards. When ships were commissioned these division sailors 

usually formed half of the crew of the ships. When on board, the 

division sailors formed the backbone of the navy’s complements, but 

on shore they doubled as a work force at the naval base in Copenha-

gen. It was required that at least 2000 of the men at all times were 

available for the work at the dockyards in Copenhagen. In total there 

were four divisions attached to the Naval Dockyards. Each division 

was formed by 10 companies of c. 118 men. The size of the compa-

nies varied from decade to decade but all in all some 5000 sailors 

were employed in the divisions. These men were all seamen and 

rated according to their skills and experience as sailors.  In addition 

to these division sailors there were also five companies of craftsmen 

that formed a group of up to 2000 men. In comparison the Swedish 

navy by the middle of the century employed no more than c. 1000 

craftsmen and workers at the naval base in Karlskrona. 

The other half of the complement on Danish men of war were sai-

lors from coastal communities and cities that were drafted in 

through a conscription system inspired by the French “système des 

classes”. Unlike the Swedish “Båtsmannshåll” this Danish system 

called “enrolleringen” entirely relied on experienced sailors. If Da-

nish citizens wanted to earn a living as a sailor or a fisherman they 

were obliged to sign up in the enrollment lists. All sailors aged 16 

through 56 were enrolled, and statistically they would be drafted 
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every five or six years to serve one season on a war ship. In return 

the sailors enjoyed tax exemptions and were free of the unpopular 

service in the army. This ensured that the Danish navy upheld a very 

high professional standard of seamanship. 

The French inspiration on the navy was strong throughout the cen-

tury. The naval academy erected in 1701 was inspired by contempo-

rary French academies, and by the middle of the century virtually all 

Danish naval officers were graduates from the academy. 

There was no designated marine infantry regiment. Instead the 

navy made do with a “soldatesque” of soldiers from regular army 

regiments. These were not happy serving afloat, but were usually 

only on board for one cruise before reporting back to their regiments. 

The guns were operated by naval gunners who were attached to the 

Dockyard divisions. 

Ratings or petty officers had no hope to advance from the ranks to 

officer. Officers were not discharged or sent home on half pay in 

peace time as they were in the British Royal Navy. In order to main-

tain a high state of readiness during the long period of peace the 

Danish navy had to offer lasting career opportunities for officers. In 

the absence of war there was no hope of winning large sums of prize 

money when. However, officers found job security and a solidly 

established system of advancement within the navy. 

 The number of Danish officers corresponded to the number of of-

ficer positions ashore rather than to the number of ships. For in-

stance the number of companies at the divisions – four officers at-

tached to forty companys = 160 officer positions. Apart from these 

160 officers a number of officers were attached to other administra-

tive positions on shore. All in all there were c. 180 officers in the Da-

nish navy in the middle of the 18th century. This number increased to 

more than 200 at the end of the century.  
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In between commissions at sea Danish naval officers carried out 

different administrative tasks at the Copenhagen Dockyards. The 

deployments of the Danish navy were so few that it was a priority to 

have many officers on the ships and to make them take turns with 

each other going to sea. The level of sailing experience among Da-

nish officers would not have been anywhere near the level of British 

or French officers. 

The economic incentive for officers was to become captain of a di-

vision company. These 40 positions were yielded a good monthly 

pay, but also gave possibilities to earn extra in an entrepreneurial 

system. The officers were given a fixed sum of money for recruiting 

new sailors. If the company was well run the men would stay on, 

and contracts would not have to be renegotiated. He could then keep 

the recruitment money. In their absence at sea, the company captains 

needed good sergeants to run the company. A good sergeant was 

able to negotiate new contracts and might be able to fill a bad sailor’s 

place with a better man, when a contract expired. Sergeants were 

often former ship’s clerks with no military background. 

The 18th century Danish Navy was a successful and smoothly run 

institution. However, it relied on the long period of stability and 

almost total absence of war and large annual subsidies. The system 

also relied on the state being able to enforce the enrollment system so 

that the conscripts turned up when they were needed. The relatively 

short voyages and deployments meant that the sailors knew that 

they would likely return home the same year.Because of the climate 

ships had to be back in Copenhagen before the straits were locked by 

ice. The division sailors were also happy knowing that their families 

were securely accommodated in the naval barracks. 

The crews of Danish ships would not have had the same routine 

and as much training as their British counterparts who served year 
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after year together on the same ship. However, Denmark’s strategic 

and political situation did not call for crews to endure years of sea 

service. Rather, the ambition was to uphold a high professional level 

in spite of a low level of sea service while still being able to man the 

ships at a short notice. 

Crime and punishments were quite rare on board the ships. Wom-

en were hardly ever on board. There are no recorded cases of homo-

sexuality. Danish sailors apparently postponed their needs till their 

return to home. Crime was not unknown at the Dockyard, but the 

social discipline of shipboard life made crime difficult and all but 

impossible. 

The unique nature of the Danish naval system of the 18th century 

has so far gone almost unnoticed both in Danish and international 

research. Paradoxically, the reason seems to be that the system is 

very similar to modern practice in both the Danish and foreign na-

vies. Today it seems perfectly logical that officers use their adminis-

trative and leadership skills ashore as well as on board the ships. It is 

also common practice to use ratings both for work ashore and at sea. 

However, in an 18th century context the Danish system seems to have 

been quite unique, and must be described as an extreme example of 

an early modern naval institution. 
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