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Danmarkshistoriens største
skibskatastrofe?
Strandingen ved Sose i 1678
AfJakob Seerup

Det var en mørk og stormfuld aften, en hård
vest-sydvestlig vind med bitter kulde og
snefog piskede ind mod den bornholmske
kyst. Det var den 4. december 1678, og en
stor konvoj fra den pommerske kyst huggede sig vej gennem den svære sø med kurs
mod Sverige. I spidsen for konvojen på 25
skibe var en orlogsfregat tilhørende kurfyrsten af Brandenburg. 1 snefoget og mørket
opdagede udkiggen på den brandenburgske
fregat først for sent, at skibet varpå vej mod
den bornholmske kyst. Skibet stødte på
grund; men ved en heldig manøvre lykkedes det at få sk ibet af grunden igen, og der
blev øjeblikkelig
siznalerer
til de baavedliu.
b
b
b
gende fartøjer, at også de skulle ændre kurs.
Imidlertid var det i det tiltagende mørke kun
de første seks skibe, der så signalet og nåede
at ændre kurs. De øvrige fartøjer fortsatte
med konvojens oprindelige kurs og opdagede ikke faren, før det var for sent.
I løbet af natten strandede 15 skibe ved
Sose Odde. Disse skibe blev efterhånden
slået til vrag.' Tre skibe forliste umiddelbart
med store tab afmenneskeliv. To lybske fartøjer var i stand til at landsætte deres tropper
og komme af grunden på ny og returnere til
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Pommern. Vi får nok aldrig det endelige
antal af døde at vide. Det var formentlig
danmarkshistoriens største skibskatastrofe,
der havde fundet sted natten mellem 4. og 5.
december 1678.
Det var et kærkomment svensk nederlag,
der var baggrunden for, at disse skibe var
afsejlet i konvoj fra Pommern med kurs mod
Sverige. Det var de svenske garnisoner i
Pommern, som havde overgivet sig til kurfyrsten Friderich Wilhelm d. 1. af Brandenburg, der var den danske konges allierede.
Friderich Wilhelm ville gerne sikre sin indflydelse i de overvundne dele af Svensk
Pommern og aftalte derfor med den danske
konge Christian d. 5., at de svenske tropper
kunne få frit lejde til at rejse hjem til Sverige. Aftalen var, at en brandcnburgsk fregat
skulle anføre konvojen, og det var denne
fregat, der førte konvojen på den farlige
kurs mod den bornholmske kyst.
l 1678 var Danmark og Sverige i krig, og

I

Birger 'I hemsen, Katastrofen ved Bornholm - Sosc 1678. s,
41 . Thomsens artikel blev udarbejdet i forbind else med marinearkæologiske undersogelscr af vraget, de r blev udført j
1981 i samarbejde med dykkerklubben Calypso.
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svenske skibe var lovligt bytte for danske
orlogsskibe. Men i kampen om at generobre
de tabte provinser øst for Sundet havde den
danske konge brug for stærke allierede som
Friderich Wilhelm, og derfor accepterede
man fra dansk side konvojen fra Pommern.
Det har været en afvejning af dødsensalvorlige faktorer for den danske krigsførelse.
Skånske Krig havde været blodig og tegnede
ikke lovende for den danske konge. Året før
havde han ganske vist kunnet notere sig en
dramatisk sejr til søs ved slaget i Køge Bugt.
Men i land gik det ikke så godt, og efter
tabet af det uhørt blodige slag ved Lund i
1676 gik det den gale vej for de danske ambitioner om atter at blive herre i Skånelandene.

Af de områder, Danmark havde afstået til
Sverige ved Roskildefreden i 1658, var det i
1678 kun Bornholm, der atter var under den
danske trone. På Bornholm stod minderne
om det svenske herredømme i 1658 endnu
klart i erindringen, ligesom de voldsomme
begivenheder ved den svenske invasion i
1645 havde sat sine spor i organisationen af
den bornholmske kystmilits, der i krigsårene
i 1670'erne bevogtede Bornholms kyster.
Også denne aften i december 1678 var der
vagter ude, og de blev noget bekymrede, da
de på stranden ved Sose fandt hundredvis af
svenske soldater. Den fra 1658 bekendte Jens
Koefoed (1628-1691) , Bornholms befrier,
som deltog i bevogtningen af de svenske fanger, viste sig fra sin grummeste side og fore-

Sclvom de! ikl.« Il'kkel!cs (/1 vinde de tabu: p rovinser astfin: Øresund tilbag«. bod Sk ånske K r ig på el/ række dan ske
fl'iulI!ji'r fi l sos. Iler er del sos/age r i Koge Hl/gi / . jul, / 0 77, Råde Delmenhorst og Nellebladet ha vde deltaeot i det te
slag.. åretfor de r storeforlis vctl SIIse hil/g Ie dem til [Jom /IOIIII . 1\ talen a] Viggo Fuucrholt , 1853. Orlogsmu sect .
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Den uheldige Nils Djurklous' revers med underskrift og laksegl dateret d. 8. december J678ganske som de øvrige
reverset: Heri lovede Djurklou ikke at yde modstand mod den danske konge. så længe hall var ifangenskab. Rigsarkivet, f oto Henrik Vensild.

slog at samtlige svenskere skulle massakreres, hvilket dog blev forhindret.' I stedet blev
tropperne midlertidigt indkvarteret i Rønne
og i forskellige kirker, hvor der var plads,
indtil de kunne overføres til København.
Blandt de mange svenske fanger var kaptajn,
(1642-1712)
. senere oberst, Nils Djurklou
.
fra Våstmanlands Regiment. Djurklou skrev
senere sine erindringer, og hans minder fra
Bornholm var ikke rare, og de var i hvert fald
ikke præget af taknemmelighed mod de dan-

ske myndigheder, der tog sig af ham og de
øvrige skibbrudne.' Han skrev, at de strandede svenskere blev»till fånga tagna, uthplundrath Sa111pt obarrnhertigt trakterade oeh mest
IagcIa upå korkogolf utbi kalla wintern«.
Den ~. december, efter at de havde haft
lejlighed til at puste ud og få tørret deres tøj ,
satte cle svenske officerer alle som en deres
segl og underskrift på en række enslydende
breve, hvori de lovede ikke at foretage sig
fjendtlige handlinger mod den danske kOI1-

2

3

92

.l.A . Jørgensen. Bornholms Historie; II, s. 43f.

En maskinskrevet kopi arde relevante dele af erindringerne;
findes på Bomholms Museum, »Ur Overste Nils Diurklou..,
cgcnhåndiga anteckningar.
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ge, Denne bunke af såkaldte »reverser« befinder sig i sagen om forliset i Krigskollegiets arkiv på Rigsarkivet. Ud fra brevenes
ensartede håndskrift er det ret tydeligt at se,
at de har fået nogle få sekretærer til at skrive reverserne, hvorefter officererne individuelt har underskrevet og beseglet dem.

tages hensyn til alliancen med Brandenburg.
Søofficeren Giedde fik med sig en grundig instruktion på 13 punkter om, hvordan
han skulle forholde sig. De var som følger:
l)

Tropperne ove/føres til København

Den 14. december reagerede Admiralitetet i
København på nyheden om det store svenske forlis. »Velbaame og Manhaffte« Friderich Giedde (1641-1717) blev beordret øjeblikkeligt at begive sig til Bornholm om
bord på orlogsskibet Lossen." Med sig på
skibet skulle han bringe en kommission, der
skulle undersøge forliset. En række fregatter skulle følge ham og sætte sig under hans
kommando, når de nåede Bornholm, og alt
skulle gøres klar til afskibningen afde svenske tropper.
Umiddelbart blev der dog kun sendt en
enkelt ekstra fregat med til Bornholm. For
samme dag modtog skipper Reincke Entjes
nemlig ordre om med galiothen CrocodiIJen
at ledsage Giedde til Bornholm og der straks
begynde indsk ibningen af svenske tropper. 'i
Han instrueredes nøje i, at svenskerne skulle forvares godt og sikkert, og at de ikke
skulle have lov at komme op på dækket i
større grupper, end han kunne håndtere med
sin egen besætning." l en separat ordre. som
også var dateret 14. december, il k Giedde
yderligere ordre til at overføre evt. undersåtter af»Hans Durchlauchrighed Churførsten
af Brandenburg- til Kobenhavn og sørge for
deres forplejning undervejs - der skulle jo

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)
-+

)

Rigsarkivet, Admiralitetets Generalkopibog I (,7'IJ s. 4S7 iT.
Fregatten Lossen hygget i Kbh. 1673 lId~ilL'i It)79.30 kanoner og 84 mands besætning. Orlogvmuscc: »Dcn sorte regi·
strunt«.
Crokodillen bygget i Kbh. lC'77. lIdg'll'; J 6:-5\ -l-8 kanoner
Pg 17 mands besætning. Ol J(\gsmll~ecl »Dcu sorte registrant«.

(,

Rigsarkivet, Admiralitetets Generalkopibog 1(,/X s. ,1 QO.

IO)

Han skuJJe overføre alle faner, standarter og artilleri og våben til København
hurtigst muligt, herunder våben, der
var hos de tropper, der var reddet i land
på Bornholm.
På en anden fregat end den som våbnene var på, skulle han overføre samtlige højtstående svenske officerer - ned
til majorsniveau - til København.
At fordele de øvrige officerer på de andre fartøjer, sådan at de ikke var sammen med deres egne soldater og oversende dem til Køben havn.
Også »det gemeene Folck« skuJle fordeles på fartøjerne på en sådan måde, at
de enkelte kompagnier skulle brydes
op, så der aldrig var et helt kompagni
sam let på samme skib.
Hvis der var tyske soldater eller andre
»af fremmede Nationer« skulle de ti 1bydes straks at træde i den danske konges tjeneste.
Alle civile embedsmænd, bagage og
andre forsyninger skuJ1e indskibes til
sidst.
Sammen med amtmanden p{j Born holm.
oberstløjtnant Prehn og de øvrige officerer skulle ban fore grundigt tilsyn med
indskibningen afde fjendtlige tropper.
Når tropperne var indskibet på ketfardiskibe, skulle orlogsfregauer konvojere
dem sikkert tilbage til København.
Med de skibe, der efterhånden oversendtes til København. skulle han flittigt sende underretning til admiralitetet
om. hvordan overfol slen skred frem.
Hvis skibene pga. vej r og vind eller
frost ikke kunne nå frem 1i l Koben11<1\'11. måtte de finde en anden egnet
havn i kongeriget.
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11) Hvis der var egnede fartøjer på Bornholm, kunne han tage dem i brug ved
transporten. Hvis de manglede materiel, måtte sådant kunne findes blandt det
bjergede gods fra de strandede skibe,
som amtmanden havde i sin varetægt
og skulle udlevere til dette formål.
12) Hvis der i området var egnede bådsfolk,
der var villige til at tage månedstjeneste
i forbindelse med transporten, da skulle
han gøre sit bedste for at antage dem, og
amtmanden instrueredes i at være ham

behjælpelig med evt. at skaffe økonomiske midler til dette formål.
13) Når alle var indskibet og det sidste skib
parat til afsejling, skulle han også selv
begive sig tilbage til København.
Instruksen sluttede med nogle generelle
vendinger om, at Giedde i øvrigt i alle sammenhænge i kongelig majestæts tjeneste
skulle forholde sig efter »goed Siomands og
Soldatskabs brug«.

Svensk/ ane »ero bret« ved Sose i } 678. Fanen er i lyst tafi og bemalermed guld. I midten den svenske kong Carls
kronede monogrum omgivet afen laurbærkrans. J hjernerne kongekroner. SOI11 dog kun er bevaret ind mod stangcn. Fanen har oprindelig været kompagnifane Fed »Kongens Tyske Garde« under generalmajor Grothausen.
Tejhusmuseet. Fanesamlingen. Ib 104. Foto Tejhusm useet .

i.
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Svenskfane »erohrcu ved Sose i /6 78, De/ er 1.111/ del/ iuderst« tredjedel il/d mod .1'/ (/ 111; ('1/, da Cl' hevaret. Oprindeligt har der været ru svenske so /da/cl' sui endc Ol 'er/ ol' hinituden. del' imellem sig hold/
en laurbærkrans med ('1/ krone. Fanen hol' ml/lig 1'is \-æ rct fort af oberst GIlSf{/( Ca rlsa ns Regimen t
el/e". oberst Tungels Hvervede R cgintent. Tojh us Il I/ IS(!t'i, /~/I/('s(/ mlillgell, .Ih J()7. 1-;l / O Tejhusmuseet .

95

JAKOB SEERUP

I løbet af den første halvdel afjanuar 1679
blev der overført i alt 107I mand af de strandede tropper.' Tilbage på Bornholm var
ca. 500 mand, der kom til at overvintre på
øen. I april året efter det store forlis blevet
par danske orlogsskibe sendt til øen for at
hente resten af de svenske tropper. Det var
orlogsskibene Delrnenhorst bygget 1665,
der førte 50 kanoner og Flyvende Hiort med
44 kanoner. Chefen på Delmenhorst hed
Niels Lauritzen Barfoed (1650-1730), og
Flyvende Hiort førtes af Bagge Knudsen
Busk (1627-1687).8 Da svenskerne var blevet
indskibet, blev de to danske skibe d. 3. maj
angrebet af en eskadre på fem svenske orlogsskibe under kommando af major Ankarstjårna. De danske skibe formåede at
forsvare sig indtil natten faldt på, hvorpå de
i ly af mørket undslap og sejlede tilbage til
København."
Både Barfoed og Busk skulle konune tilbage til Bornholm et par år senere. I årene
efter Skånske Krig søgte den danske flåde at
udbygge sine støttepunkter mod fjenden i
øst. Det resulterede både i en udbygning af
Holmen i København og etableringen af
fæstningen på Christiansø. Før beslutningen
om at etablere et støttepunkt på Christiansø,
blev alle alternativer på Bornholm undersøgt.
Et forslag gik på at etablere en havn i Hammersøen, hvor der dog først skulle bortsprænges en stor mængde klipper, det ville dog
blive meget bekosteligt." Så var det måske
mere realistisk at udbygge naturhavnen ved
Amager. For at undersøge mulighederne
sendtes de to orlogsskibe Stjernen og Nellebladet i 1683 til Amager for at opmåle bl.a.
reden ved Arnager. Under kommando af
Niels Lavritzen Barfoed overvintrede skiRigsarkivet. KJigskollcgiet (Landetaren) Etterretninger om
de på Bornholm strandede svenske Tropper samt Reverser
fra Officererne 1678 (-79).
S Topsoe-Jensen og Marquard, Officerer i den Dansk-Norske
Søctat, bd. l s. 227.
f)
Garde 1860s. 302.
IO Se Anker E. Kofoed, Christiansøs Historie s. 7.
7
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bene der i vinteren 83-84, men Stjernen endte med af isen at blive skruet op på Amager
Rev.I I I 1684 foretog fregatten Pakan yderligere opmålinger af Arnager Red. Men de
store planer om etableringen afen havn til en
halv snes fregatter blev aldrig realiseret, selvom Barfoed nåede at aflevere en plan herom
til Krigskancelliet i København.
Instruksens første punkt vedrørende overførsel af våben og faner indfriedes. De symbolsk vigtige faner, som var blevet reddet i
land af soldaterne, overførtes med det samme til København og gemtes som krigstrofæer. I alt 18 faner er bevaret og befinder sig
den dag i dag i Tøjhusmuseets samlinger."
En række værdifulde kanoner og andet materiel blev i løbet af 1679 bjærget af en professionel vragbjerger ved navn Jan Berentz."
De overførtes også til København og blev
siden anvendt af den danske hær og flåde.
Ikke alle kanonerne kom dog direkte til København, og i 1745 blev det indberettet til
København, »at ved Bornholm er bleven
opfisked eendeel Ca noner af adskillige Calibres«." Disse kanoner var overladt til
bornholmerne, men nu havde kongen bestemt, at Sø- og Landetaten kunne købe
dem, hvis de ønskede dem. Kanonerne spillede altså en rolle i forsvaret af Bornholm i
et halvt århundrede - hvis der da var nogen,
der kunne betjene dem. Formodentlig er det
en af disse kanoner - en svensk finbanker fra
1672 - som siden er overført til Tøjhusmuseet fra en skanse på Bornholm."
En af disse kanoner fik en temmelig omtumlet skæbne, som kan dokumenteres ret
nøje. Det er en' 12-pundig svensk bronzeka11 Topscc-Jenscn og Marquard, Officerer i den Dansk-Norske
Soetat, bd. I s. 69.
12 Tøjhusmuseer. genstandskartotek. Fanesamlingen. Fb
102-120.
J] Birger Thomsen, Katastrofen ved Bornholm - Sose 1678. s
43.
14 Rigsarkivet, Sokrigskaucclliet. Indkomne Sager. 1744--+7 .
Brev fra general Numsen til Frederik Danneskiold-Samsøc,
dateret 13. november 1745.
15 Tøjhusmuseet JllUS. nr. /\274.

I.
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En 12-punds bronzekanon opfisket ved Sose efter det store forlis i 1678. Under det svenske
våben og indskriften ANNO 1669 anes noget
svagere indhamret »BORRINGHOLM 1678.«
Foto og tultegning ved forfatteren. Tojhusmuseet I1I//S. 111: A 272.
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Svenskfodmorter nu i Aggershus Fæstning i Norge.
ligesom de n nedenståen de kanon fo rsy net med den
indhamrede tekst BORRJNGHOLM 16 78. Foto Hen rik Vensild.

non, støbt i 1669. Efter forliset blev der muligvis af hensyn til optælling og regnskab
indhamret »BORRINGHOLM 1678« på
kanonens bagstykke. Den indgik siden i
bevæbningen på det danske linieskib DANNEBROGE, søsat 1692, som i 1710 eksploderede efter en dramatisk kamp mod svenskerne ved et slag i Køge Bugt. Kanonen
blev atter hævet fra havets bund i 1873 og
bragt til Tøjhusmuseet."
De svenske troppers skæbne

De mange svenske tropper, der var blevet
indskibet i Pommern under løfte om frit
lejde blev slemt skuffet , hvis de havde regnet med, at de kunne komme videre til Sverige lige med det samme. De kunne i stedet
se frem til dansk krigsfangenskab under resten a f krigen.
Tropperne blev tilbageholdt og indkvarteret rundt om i riget ved forskellige regimenter så langt væk som Gliickstad og Fredericia. Man får incltryk at: at jo længere væk fra
Sverige,jo bedre var det. Delle fremgår af de
mange papirer vedrørende cle svenske trop-

1(i Kanonhallen. Tejhusmuseets Vejledninger, Kbh. 1955 s. 38.
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I

pers indkvartering, der er bevaret i Rigsarkivet i København." Alene af officerer og
embedsmænd nævnes der fire oberster, tre
oberstløjtnanter, otte majorer, 13 ritmestere,
17 kaptajner, to kaptajnløjtnanter, 36 løjtnanter, to skibsløjtnanter, 11 kornetter, 28
fændrikker samt tre regiments-kvartermestere, en regimentssekretær, fire adjudanter
og fem præster. Ud over, at de danske myndigheder løb fra løftet om frit lejde, gjorde
man også meget for at hverve de lejesoldater,
der ikke umiddelbart følte nogen stor loyalitet over for den svenske konge. Af de 1752
mand valgte ikke færre end 574 at træde i
den danske konges tjeneste.
Takket være de bevarede erindringer, er
det muligt at følge den førnævnte kaptajn
Djurklous internering helt til krigens slutning. Han blev overført til København d. 6.
januar 1679, hvorfra han blev sendt videre til
Gliickstadt, hvor han sad fangen indtil juli
måned. Men da franske tropper angreb
grevskabet Oldenburg, blev han overført til
Flensborg, hvor han sad til fredsslutningen
i september måned samme år. Sidst i november fik han skibslejlighed til København, hvorfra han sejlede over til Malmø,
som trods de store danske anstrengelser i
krigsårene stadig var svensk og forblev under den svenske konge.
Flere steder kan man læse, ar strandingen
ved Sose, er det største skibsforl i s i Danmarks historie. Det er muligvis korrekt. En
pakke i Rigsark ivet med papirer vedrørende
de svenske tropper indeholder indtil flere
lister, som danske embedsmænd og svenske
officerer har udarbejdet i et {l)J"SØg på at danne sig overblik over tabet. Desværre skaber
listerne mere forvirring end overblik . Et sted
angives, at der var 3406 mand militært per---

._ -_._-_._ -_._-

17 Rigsarkivet. Krigskollegiet (Landetatcn) Efterretninger lim
de pil Bornholm strandede svenske Tropper saml Reverse r

1i'<J Officererne 1678 (-79). Sauvcgardcbrcve m.m. bl.u, indeholdende liste: »Dc hidkonuncndc Suen schc Troupper ere
fordcelle S0111 følger«.

sonelog 648 kvinder og børn. En anden liste
angiver, at det samlede antal tropper, der
havde været på vej fra Pommern til Sverige,
var 8-900 mand kavalerister, 2477 mand fra
infanteriet og 569 mand artillerister, i alt
3946 mand. De strandede skibes besætninger nævnes slet ikke, så der må lægges i
hvert fald et par hundrede mand til. Til København blev der efter forliset overført 1752
soldater og officerer. Altså kan man konstruere sig frem ti I et tab på maksimalt 2 194
mand (1752 trukket fra 3946). Imidlertid
fremgår det ikke klart af denne liste, om den
omfatter samtlige indskibede tropper, der
var på vej fra Pommern til Sverige, eller om
det er en sammentælling, der kun omfatter
de tropper, der var indskibet på de fartøjer,
der forliste. Og da vi ikke kender antallet af
indskibede tropper om bord på de seks skibe, der slap forbi Bornholm og nåede frem
til Sverige, og frem for alt ikke ved, om disse tropper er talt med på listen, kan vi altså
ikke vide, hvor mange, der egentlig omkom
ved Sose i 1678. Hertil kommer de mange
kvinder og børn, der heller ikke angives i
listen over dem, der blev overført til København. Djurklou nøjedes med at skrive, at
over 1000 personer omkom.
Den skibskatastrofe, der kommer tættest
på Sose-forliset i omfang, var den som indtrafved den Jyske vestkyst i en orkanjuleaften 1811, da de to britiske linjeskibe St. George og Defence strandede. Ved den ulykke
omkom 1300 britiske søfolk og soldater.

Svenske forlis ved Bornholm
Det var heldigt for den svenske transportflåde i 1678, at den bornholmske østkyst er
så forholdsvis mild fra naturens hånd. Nordbornholms klipper havde uden tvivl været
en langt større dræber, hvis skibene var
gået på grund der. Alligevel blev tabene i
menneskeliv så omfattende på grund af det
hårde vejr og soldaternes manglende evne
ti I at svømme.
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JAKOB SEERUP

På Tejhu smuseet kan i dag ses to kanoner side om side. der med stor sikkerhed kali siges at have været med i
forliset ved Sose. Det er kanonerne med hhv. mus. m: A272 og A2 74. Foto Jakob Seerup.
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DANMARKSHISTORIENS STØRSTE SKIHSKATASTROFE? - STRANDINGEN VED SOS E I 1678

Men det var hverken første eller sidste
gang, at svenske handels- og orlogsskibe
forliste ved den bornholmske kyst. Eksempelvis strandede den førnævnte kaptajn
Djurklous søn, friherre Nils Djurklou
(1686-1758) også ved Bornholm. Som sin
fader deltog også han i en krig mellem Danmark og Sverige, nemlig Store Nordiske
Krig, 1710-20. Og ironisk nok gik hans skib
på grund på Bornholm den 29. september
1714 på en rejse med en lastdrager fra Stralsund til Karlskrona. Herefter måtte han som
sin far gå i dansk krigsfangenskab."
På Kungliga Orlogsrnannasållskapets
Bibliotek i Karlskrona findes et manuskript
fra 1765 vedrørende svenske forlis på Bornholm." Manuskriptet er forfattet af den
svenske søofficer Thure Cohler, Han var
natten mellem 3. og 4. oktober 1762 forlist
ved Hammeren med transportfartøjet Printz
Gustaf, der var sejlet fra Finland med soldater og deres familier, som skulle til Goteborg. Ud af de 110 ombordværende var der
omkommet syv personer, nemlig en hustru
og seks børn. l forbindelse med det ufrivillige ophold på Bornholm, udarbejdede søofficeren en beskrivelse af øen, hvor han opregnede allehånde historiske og statistiske
oplysninger. Den sidste del af manuskriptet
indeholder en oversigt over svenske forlis
ved Bornholm . Her omtalte han blandt andre Djurklous forlis i 1714 og bemærkede, at
lastdrageren var under kommando af den
senere admiral Anckarstj årna . Coltler angav, at der i perioden 1645-1765 var omkommet over 6000 svenske søfolk ved øen.
Delte tal er noget højt sat , og det beror især
pa . at han gik ud fra, at der ved det store
1'01'1 is ved Sosc k un var reddet 400 ud af
5000 mand. Af de ovenstående beregninger
ses dog, at så galt gik det trods alt ikke .

1[:, Bornholms Museum. »Ur Overste Nils Djurklous egenhåndiga antcckn ingar«.
JlI Beskrifning OfVCf Bornholm , manus af Thure Cuhler,
Kungl. Orlogsmannasållskapets Bibliotek.

Listen er alligevel interessant, og forfatteren
omtaler bl.a. et skibbrud ved Nexø 7. september 1645, hvor 13 omkom, et forlis ved
»Saltharnmer« 24. september 1650, hvor fire
orlogsskibe forliste med et ukendt antal omkomne og naturligvis det store forlis ved
Sose 4. december 1678. Om forliset ved
Sose skrev han blandt andet:
Detta faseliga Skeppsbrott ar ett af de
mårkvårdigaste som i Bornholmska Historien funnes anteknad. Bornholmerne hava
från denna tid borjat en ny Tideråkning, och
således var detta skepsbrott ånnu hos de
gamle uti ett friskt minne [i 1762], hvilke
for mig viste att beråtta det med alIa sine
omkeliga omståndigheter,
Cohlers samtaler med ældre bornholmere i
1762 havde vist at der endnu 84 år efter begivenhederne ved Sose var en stærk mundtlig
tradition blandt disse om forliset. Tallene blev
ikke længere husket præcist og de blev formodentlig overdrevet, men indtrykket af den
store tragedie var stadig ægte og usvækket.

LITTERATUR:
J.A. Jørgensen, Bomholms Historie II, fra 1660-1900.
Birger Thomsen, Katastrofen ved Bornholm - Sose
1678.i Fra Bornholms Museum J 981.
Jette Arnehorg Pedersen, Fund fra Sosebugt, i Fra
Bornholms Muselull J981.
Topsøe-Jensen og Marquard, Officerer i den dansknorske Søetat, Kbh. 1935.
Kofoed, Anker E., Christiansøs Historie. Christianses
Museum, 2000.
Kanonhallen.Tøjhusmuseets vejledning, Kbh. 1455.
Kildemateriale.
Rigsarkivet, Krigskollegiet (L andetaren) 1675- l 677.
Efterretninge r om de på Bornholm strandede
svenske Tropper samt Reverser 11 a Officererne
1678(-79).
Rigsarki vet, Søkrigskancelliet, Indkomne Sager.
1744-47. Brev fra general Numsen til Frederik
Danncskiold-Samsoe. dateret 13 . november 1745.
Tøjhusmusect, genstandskartotek.Fanesaml ingen.
Bornholms Museum, »Ur Overste Nils Djurklous
cgenhandiga antcckningar.«

Kungl. OrlogsmannasållskapetsBibliotek Beskri Ining
Ofver Bornholm, manus af Thure Cohlcr,

101

